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SAP-FEPOL reclama que davant d’un nou incendi els mossos 
deixin de fer de “taxistes” dels bombers 

 
Barcelona, 2 de juliol del 2019.- 

Una de les qüestions que ha estat tractada en la primera 
reunió mantinguda amb la Prefectura ha estat la gestió de 
l’incendi de la Ribera de l’Ebre. A l’efecte, les organitzacions 
sindicals hem denunciat el fet que els membres del cos, no 
disposessin d’aigua i menjar durant el dispositiu. 

No obstant, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) 
ha anat més enllà (i sense que se’ns mal interpreti) ha 
reclamat que en aquests dispositius, els membres del cos de 
mossos d’esquadra deixin de fer de “taxistes” dels efectius de 
bombers.  

I és que davant la manca d’efectius extrema que pateix el 
cos, a dia d’avui no ens podem permetre que patrulles del torn ordinari hagin de portar bombers 
de la Generalitat i per contra, no es busquin sistemes alternatius que evitin hipotecar efectius 
policials que deixin descobertes Àrees Bàsiques Policials.  

A tall d’exemple, des de la nostra organització sindical hem denunciat el fet de l’ABP Figueres, 
alguns efectius de la qual el divendres passat van haver de recollir bombers dels parcs de 
bombers de La Pera i de Girona per portar-los a La Torre de l’Espanyol. De la mateixa manera, 
la tarda de dissabte efectius policials del torn ordinari de la mateixa ABP, van haver de portar 
Bombers de Figueres a Gandesa. Aquests fets van provocar que Figueres quedés malmesa 
d’efectius policials. 

Des de la nostra organització sindical hem reclamat al nou Comissari en Cap la necessitat de 
buscar mesures alternatives que evitin com diguem, hipotecar les poques patrulles policials que 
a dia d’avui encara treballen.  

Una possible és la del lloguer de vehicles per part del cos de bombers de la Generalitat, una 
mesura que no és la primera vegada que des del Departament d’Interior s’utilitzaria. Tal i com fes 
en el seu dia el cos de mossos d’esquadra en el gran dispositiu de l’1 d’octubre del 2017, en cas 
que bombers llogués vehicles, s’evitaria com reclamem que s’hipotequessin per moltes hores 
patrulles del torn ordinari del cos de mossos. 

I és que tal i com hem recordat a la reunió d’avui, a la manca d’efectius que patim, se li ha 
d’afegir que el cos de mossos d’esquadra encara ha d’assumir (a més del servei ordinari, OAC i 
detinguts), el dispositiu TOGA que hipoteca tot el servei, una dotació per garantir la vigilància 
dels edificis judicials. 

Per tant, des de la nostra organització sindical hem instat a la nova Prefectura i ara ho fen al 
Departament d’Interior per tal que es busquin mesures alternatives que assegurin que els 
policies facin de policies i deixin de fer de taxistes.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


