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ARSET: l’aneguet lleig del cos de mossos 
d’esquadra 

 
Barcelona, 11 de novembre del 2020.- 

Des del Sindicat Autònom de Policia 
(SAP-FEPOL) en primer lloc volem felicitar 
els companys i companyes de Palau que 
el passat diumenge van haver de gestionar 
el famós incident de llançament de pintura, 
amb el resultat de quatre identificacions 
dels autors dels fets.  

Amb només eren tres agents i un caporal 
fent tasques rellevants i sense poder 
abandonar el servei (càmeres, servei de 
porta, etc.) van gestionar l’incident.  

Per tant felicitats. No es pot fer més amb menys efectius. 

Sembla que aquesta Àrea (pels prou recursos que disposa) no és prou important per al 
Departament. Però quan salta un incident similar al d’aquest passat diumenge, es posa el crit 
al cel.  

A l’efecte la nostra organització sindical tornem a preguntar per què es redueixen les 
hores de POEA? Per què es perden molts efectius que no es reposen? 

Cal recordar que SAP-FEPOL i la mateixa Àrea de Seguretat d’Edificis, portem reclamant des 
de fa molt temps un augment dels efectius, els quals s’han vist reduïts en aproximadament 
cinquanta en els últims cinc anys, havent d’assumir un altre edifici com és CASAL. Aquesta 
retallada d’efectius dona com a resultat imatges tant lamentables com aquesta. 

Així mateix, volem recordar que estem en nivell 4 d’alerta antiterrorista i, per poder donar 
seguretat tant als edificis com a les persones que hi treballen al seu interior, hem de poder 
primer garantir també la nostra mateixa seguretat. 

Des de la nostra organització sindical denunciem que les oficines de suport han de fer 
autèntics malabarismes per poder garantir els serveis mínims a cada edifici i a la mateixa 
vegada donar compliment als drets de les persones treballadors de poder gaudir dels permisos 
(AP, ingrés hospitalari de familiars, etc.). 

En aquest sentit, SAP-FEPOL reclama novament un augment dels efectius d’ARSET i, mentre 
això no sigui una realitat, que es doti d’una bossa d’hores extraordinàries estructurals per tal 
de cobrir el mateix servei amb seguretat i garanties. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


