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Eusebi del Olmo Ferrús 
Subdirector general d'Administració i Serveis (DGP) 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona 

Assumpte: Manca de guants d’hivern i anti-tall a la Brigada Mòbil del cos de 
mossos d’esquadra. 

Senyor, 

Des de la Secció sindical d’Ordre Públic del Sindicat Autònom de Policia (SAP-
FEPOL) volem denunciar la situació que pateixen els efectius policials de la Brigada 
Mòbil del cos de mossos d’esquadra, respecte (una vegada més) la manca de 
material. 

Més concretament, aquests efectius policials (especialistes de Nivell 3) no tenen a dia 
d’avui, ni guants d’hivern per aguantar baixes temperatures durant intervals de temps 
perllongats, ni tampoc guants anti-tall amb els que protegir-se de segons quines 
situacions operatives.  

En aquest sentit, la nostra organització sindical no és la primera vegada que reclama 
la dotació de material com el que us sol·licitem per a aquests efectius policials i que, 
amb aquest nou escrit, us el tornem a sol·licitar. 

Des del SAP-FEPOL recordem que l’Àrea de la Brigada Mòbil és una unitat central, 
els efectius de la qual poden cobrir serveis per tot el territori català (des del Pirineu 
fins el Litoral). Per aquests motius, els seus efectius han de disposar de tot aquell 
material que sigui necessari per cobrir les exigències dels serveis  i que garanteixi la 
seva integritat i la seva seguretat. 

Per tots els extrems, des de la nostra organització sindical instem a la Subdirecció 
general d’administració i serveis de la Direcció General de la Policia que iniciï els 
tràmits oportuns que permeti dotar d’aquests dos parells de guants a totes les 
persones membres adscrites a l’Àrea de la Brigada Mòbil del cos de mossos 
d’esquadra. 

Atentament, 

 

 

 

Carles Peiruza i Romeu 
Secretari General de la SS d’Ordre Públic del SAP-FEPOL 

Barcelona, 8 de març del 2022 


