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El que faltava pel duro! Mossos havent de controlar 
l’accés al Registre Civil de Girona 

 
Girona,  del 2020.- 

Que els mossos d'esquadra estan #sotamínims no és 
una qüestió que afecta únicament a Girona, sinó que la 
deficiència és endèmica i general. Però que se'l carregui 
de més funcions (fins i tot alguna d'elles que res té a veure 
amb la seguretat) ja és una altra cosa. 

En un escrit adreçat al Director General de la Policia, el 
Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha 
denunciat avui, les noves tasques a les quals es veuen 
obligats a realitzar els efectius policials de l'Àrea Bàsica 
Policial de Girona. Una destinació de les poques que 
encara realitza les tasques de vigilància i seguretat dels 
jutjats. 

Avui, SAP-FEPOL ha denunciat que per ordre del propi 
Deganat dels jutjats, el cos de mossos d’esquadra hagi de 
“comprovar que les persones que van al Registre Civil 
disposen de cita prèvia en vigor” cosa que provoca 
hagin de “consultar els llistats que diàriament se’ls 

facilitarà a l’efecte per part del personal del Registre Civil, havent d’impedir l’accés a l’edifici 
judicial dels usuaris que no compten amb cita prèvia en vigor”. 

I la pregunta és evident! Cal? Cal que aquesta incidència l’assumeixin els efectius policials? Cal 
que hagin de ser aquests els qui, per un tràmit en el Registre Civil, hagin de comprovar que la gent 
que s’hi presenta, ho fa amb cita prèvia? Cal que siguin els efectius policials els qui hagin d’assumir 
aquestes “funcions administratives”? SAP-FEPOL considera evident que no perquè haver-ho de 
fer, suposa que s’han de destinar més efectius policials que evidentment, es treuen del servei 
ordinari. 

És per això que en l’escrit adreçat avui al Director General de la Policia Pere Ferrer, SAP-FEPOL 
l’ha instat a fer les gestions oportunes per tal que el cos de mossos deixi de fer aquestes funcions 
de manera immediata, en tant que a més i com diguem, afecta directament al prou ja malmès 
servei de seguretat ciutadana. 

Hem reclamant per tant que es facin les gestions oportunes amb el Departament de Justícia per 
tal que sigui aquest qui, contractant servei de vigilància privada, doni cobertura a una 
“necessitat” que en cap cas és policial i que en cap cas afecta a la seguretat de la ciutadania.  

La optimització de recursos és vita davant la mancança d’efectius que pateix Girona i haver de 
destinar mossos i mosses a la seguretat pròpia de l’edifici, al servei TOGA i ara al Registre Civil, 
pot ser ja passa de taca d’oli. Esperem rebre una resposta ràpida.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


