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La situació de la Sala 112 de Reus atempta contra la 
salut de les persones que hi estan destinades 

Barcelona, 2 de març de 2021.- 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), ja 
amb la seva campanya #sotamínims iniciada l’any 
2016, denunciava la manca d’efectius que patia i 
pateix el cos de mossos d’esquadra i la Sala 112 de 
Reus. 

Des d’ençà i fins avui han estat molt freqüents els 
escrits amb els quals hem denunciat les 
conseqüències negatives que la manca d’efectius ha 
provocat a la sala 112, de les quals hem de lamentar 
les crisis d’ansietat i angoixa que han patit alguns 
dels efectius que hi estan destinats. 

Des de la incorporació ara fa un any de les Sales 
Central, Ponent i Pirineu, els operadors i les 
operadores de la Sala 112 de Reus han hagut 
d’assumir una càrrega de treball extraordinària. 

Específicament des del mes de gener, la cobertura dels torns de treball de tarda i caps 
de setmana en torns de tarda/nit s’ha reduït en el millor dels casos a disset (17) 
efectius, molt per sota dels vint-i-dos (22) que haurien de ser. 

En el darrer Consell de la Policia, SAP-FEPOL ja va tornar a denunciar aquesta situació. 
I malgrat la resposta es va justificar amb la incorporació de les tauletes és evident que 
aquestes no han disminuït la càrrega de treball dels operadors. 

La càrrega de treball per cada persona operadora és extraordinàriament abusiva com a 
conseqüència d’aquesta manca d’efectius. I és que si a més, a la gestió del servei ordinari 
se li ha d’exigir al mateix operador la gestió dels aldarulls ocorreguts arreu de Catalunya, 
tot fa que suposi un còctel altament dolorós.  

La nostra organització sindical denuncia el fet que aquestes condicions hagin provocat 
que en el darrer cap de setmana tres (3) persones causessin baixa mèdica i que tant sols 
setze (16) operadors  hagin hagut de gestionar fins a dos-cents vuitanta-vuit (288) 
incidents (a més de tot el treball ordinari de la pròpia Sala). 

A més, denunciem que aquest mes de febrer s’hagin denegat permisos per assumptes 
personals, justificant la seva negativa en la manca d’efectius policials. 

És per això que la nostra organització sindical, a més de reclamar les explicacions 
pertinents a la part operativa del cos i en reivindicació per una #SalaMossosDigna, ha 
tornat a exigir la necessitat de fer un nou oferiment, així com també l’aprovació d’una 
bossa d’hores extraordinària que posi fi a aquesta mancança d’efectius.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


