
 C-121/2018 

 

	 																																																																																																																																																							

Carrer Malats, 27 – 08030 Barcelona - Tel. 933 426 810 - Fax. 933 426 811 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat 

@sap_mossos @sindicatautonomdepolicia 

RP PONENT: SAP-FEPOL TAMBÉ DENUNCIA LA MANCA 
D’EFECTIUS QUE ENS TÉ #SOTAMÍNIMS 

 
Lleida, 27 de juliol del 2018.- 

Des de la Secció Sindical de Ponent del SAP-FEPOL volem denunciar, una 
vegades més, la manca d’efectius que està patint la nostra regió i que posa en 
perill, tant la seguretat dels nostres companys com la de tots els habitants del 
nostre territori. Ja ho vam fer l’any 2016, mitjançant escrit amb número de 
registre 0105E/1580/2016 de19 de setembre i ara ho hem de tornar a fer perquè 
la situació, lluny de millorar ha empitjorat. 

Fa molt temps que des de SAP-FEPOL estem denunciant la manca d’efectius a 
tot el cos amb la campanya #sotamínims, que evidencia un increment de la 
manca de seguretat dels mossos i mosses i que posa en perill a tots els efectius 
del cos, i en conseqüència, a tota la ciutadania. No hem de perdre de vista que 

les terres de Ponent, tot i no ser un pol turístic com la resta del territori català (a excepció del Pirineu lleidatà), 
veu incrementada la seva població per l’arribada de persones que es dediquen a la recollida de la fruita, el que 
provoca que hi hagi, inevitablement, més conflictes en zones molt determinades i concretes.   

A més a més es dóna la contradicció, que no és poca, que s’envien temporalment mossos i mosses  a localitats 
costaneres, deixant les seves destinacions encara més buides. Tot el contrari del que passava fa uns anys per 
l’estiu, on per la qüestió dels temporers s’incrementava la dotació d’efectius a Lleida quan la nova promoció 
finalitzava l’escola. 

Per què abans s’incrementaven els efectius a l’estiu i ara minva??? Des de la nostra organització sindical 
considerem que és alarmant que hi hagi jornades, sobretot en el torn de nit, que només hi hagi una patrulla (o 
cap) en algunes comarques lleidatanes. La manca d’efectius és ALARMANT i PREOCUPANT i, com 
denunciem, posa en risc la seguretat dels mossos i mosses que hi treballen i conseqüentment també la 
seguretat dels conciutadans  

Aquesta manca d’efectius no només és produeix a les unitats de seguretat ciutadana (tot i ser on més afecta), 
sinó que també es dóna a trànsit, ARRO, investigació, etc. Això comporta una constant denegació de permisos, 
que als dispositius que es puguin realitzar no hi hagi relleu, i tantes i tantes situacions que fan que la dinàmica 
del cos no sigui la que desitjaríem que fos en unes condicions normals. 

Insistim que amb la manca d’afectius posem en risc la seguretat de tots els nostres conciutadans, però també i 
de manera molt irresponsable la seguretat dels nostres companys, que treballem amb una alerta terrorista de 
quatre sobre cinc en unes deficiències de seguretat mai vistes per la falta d’efectius que pateix el nostres cos 
des de ja fa uns anys. 

Cal que el Departament d’Interior, en la figura del nou Conseller Buch, prengui mesures de forma urgent abans 
de lamentar qualsevol desgràcia.  I l’única forma immediata de pal·liar aquesta manca d’efectius és amb la 
creació d’una bossa d’hores estructural per a tot el cos, tal i com des de SAP-FEPOL li hem vingut demanant 
els últims anys a la Subdirecció General, a la Prefectura, a la Secretaria General i a la Conselleria. 

Hores que per altra banda haurien de ser compensades a un preu digne, tal i com demana la nostra campanya 
per unes #HoresExtresDignes. Tot això sense oblidar la recuperació de promocions noves de manera 
periòdica per tal d’assolir el número d’efectius necessaris per garantir la seguretat de la ciutadania i els 
mateixos mossos i mosses.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


