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La CD de Pineda de Mar no ha tingut cap patrulla al carrer durant 
aquest darrer cap de setmana 

 
Barcelona, 13 de juny del 2019.- 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) porta massa 
temps denunciant, la manca d’efectius que pateix el cos de 
mossos d’esquadra que en té #sotamínims i massa temps 
reclamant l’aprovació d’una bossa d’hores estructurals per a 
totes les unitats que pateixen aquesta mancança. 

Arran de denunciar públicament la situació de l’ABP El Prat 
de Llobregat són molts els efectius policials que, farts de 
treballar i aguantar aquesta situació, ens han fet arribar les 
seves queixes. 

Una d’aquestes és l’ocorreguda aquest cap de setmana a la 
CD de Pineda de Mar, ja que ni dissabte, ni diumenge de 
09:00 a 16:00 hores hi va haver presència policial. Cap ni 
una! Entrant a la temporada d’estiu les localitats de Calella, 
Santa Susanna, Malgrat, Tordera i Palafolls disposaven de 
cap patrulla del cos de mossos al carrer. 

Com a conseqüència d’aquesta greu situació, els serveis o les trucades que entraven pel 112 es derivaven 
a les Policies Locals, les quals saturades tampoc podien donar una màxima resposta. Agrair des d’aquesta 
organització la seva ajuda. 

A tot això, hem d’afegir que els pocs companys de la CD que han estat treballant i donant el millor dels 
serveis possibles a la ciutadania, s’han hagut de fer càrrec de tres MENA que des del dia 10 de juny 
dormen i mengen a les seves instal·lacions. 

Des de la nostra organització sindical volem fer un crit d’auxili a tota la classe política, ja que novament 
queda en evidència que el Sistema de Seguretat Pública de Catalunya està en caiguda lliure. En fallida!  

SAP-FEPOL ha denunciat per activa i per passiva aquesta situació. Ens hem reunit aquests darrers mesos 
amb tots els grups de l’arc parlamentari, així com també amb l’Associació Catalana de Municipis i amb la 
Federació de Municipis de Catalunya. Però tot continua igual.  

Era impensable fa poc temps que una comissaria que dona seguretat a localitats costeres, patís aquesta 
greu situació. Una comissaria que ha de donar servei a localitats que ja estan patint l’augment de població 
(i per tant de feina). 

És per això que des de la nostra organització sindical tornem a reclamar la necessitat imperiosa d’aprovar 
una partida pressupostària que doni llum verda a la creació de bosses d’hores estructurals per a totes 
aquelles comissaries i serveis que pateixen aquesta situació de manca d’efectius.  

Mentre això no succeeixi, SAP-FEPOL seguirà denunciant aquestes gravíssimes situacions. Davant la 
impossibilitat de tancar instal·lacions com fan altres col·lectius, no ens queda altre marge que fer pública la 
situació que el nostre col·lectiu pateix i aguanta. De tots els membres del cos de mossos d’esquadra cal un 
reconeixement explícit de tota la societat, ja que la gran tasca i la seva implicació (treballant sense 
descans i en ocasions sense possibilitat de recolzament) minimitzen l’impacte de les greus conseqüències 
de la manca d’efectius.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


