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L’ABP DEL PRAT DE LLOBREGAT ESTÀ #SOTAMÍNIMS 
PERILLOSOS! 

 
El Prat, 8 d’agost del 2018.- 

A algú li preocupa la seguretat de la ciutadania del Prat de Llobregat? A algú li preocupa la 
seguretat pública del Prat de Llobregat? A algú li preocupa la seguretat dels efectius que 
estan destinats en aquesta ABP, els quals la majoria de dies treballen per sota dels mínims 
de cobertura mínima? 

Des de la Secció Sindical del SAP-FEPOL a la RPM Sud veiem com lamentablement i 
malgrat la nostra insistència en les peticions per millorar aquesta situació, la despreocupació 
amb la qual s’està tractant aquesta qüestió, ens porta a pensar que la resposta a les 
preguntes és un NO rotund! Ni preocupa la seguretat pública, ni tampoc les condicions sota 
les quals treballen els efectius d’aquesta destinació. 

I és que l’ABP El Prat és un clar exemple de la manca d’efectius que pateix el cos de 
mossos d’esquadra! Un clar exemple del #sotamínims que SAP-FEPOL ve denunciant des 
del 2016.  

L’Administració i els responsables de la seguretat pública sabien que l’estiu arribaria! Sabien 
la penosa situació que previ a l’època estival vivia aquesta destinació i sabien que arribades 
les vacances, la situació encara s’agreujaria encara més, arribant a situacions del tot 
inadmissibles per a la seguretat dels propis efectius , així com per als seus drets laborals. 

A títol d’exemple, durant aquest darrer mes de juliol, cosa que s’està repetint a l’agost, en 
una setmana del torn de matí només han estat vuit agents!! Vuit agents per a cobrir un 
sector amb gairebé 70.000 habitants i una extensió de 33 km quadrats. Però encara són 
menys durant els torns de tarda (amb només sis o cinc agents) i durant el torn de nit (set). 

Vuit agents per fer porta, garjoles, custòdies, OAC, trasllats i a més seguretat ciutadana! La 
seguretat, no només de la ciutadania sinó també la dels efectius policials, és responsabilitat 
política cobrir-la. I des de la nostra organització sindical denunciem que a dia d’avui no es 
garanteix.  

Per tant SAP-FEPOL i els efectius policials a qui representa EXIGIM a qui pertoqui que trobi 
una solució de manera immediata. La Secció Sindical de la RPM Sud del SAP-FEPOL 
estem cansats! Estem farts de denunciar aquesta situació i patim perquè al final passarà 
alguna cosa. Portem denunciant intensament aquesta situació des de fa anys i les mesures 
que s’han pres per solucionar-la brillen per la seva absència. 

Volem solucions! I les volem ja! Hem proposat per activa i per passiva la creació d’una 
bossa d’hores estructurals que ha de gestionar la pròpia Comissaria. La Generalitat ha 
d’actuar amb responsabilitat i adoptar mesures. No fer-ho serà continuar actuant d’una 
manera totalment irresponsable.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


