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Esperança Cartiel Armida 
Subdirectora General de Recursos Humans 
Direcció General de la Policia 
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona 

Assumpte: Incorporació de material reflectant de seguretat per a les Unitats de Seguretat 
Ciutadana. 

Senyora, 

Per al Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) la seguretat de les persones membres del cos 
de mossos d’esquadra és un dels pilars fonamentals per on ha de passar la seva acció sindical. 

Per diferents causes, entre les quals destaca la manca d’efectius que pateix també l’especialitat 
de trànsit del cos, les Unitats de Seguretat Ciutadana en nombroses ocasions son les primeres en 
arribar als accidents de trànsit (ja siguin lleus, greus o molt greus) dels seus respectius territoris. 

En d’altres incidents, si els primers en arribar son els especialistes, aquests poden demanar el 
suport de les USC de referència, a qui se’ls dona la responsabilitat de la regulació de la circulació. 

És per això que des de la nostra organització sindical volem denunciar que per aquests incidents, 
els efectius de seguretat no disposen d’un material reflectant (tant per als pantalons com per a les 
mànigues) com el que sí tenen els efectius de l’especialitat de trànsit del cos de mossos 
d’esquadra.  

Aquesta deficiència està provocant a dia d’avui que els efectius d’USC corrin el risc de no ser vistos 
pels respectius usuaris de les vies, els quals fins i tot en alguna ocasió han arribat a verbalitzar-
los-hi “és que no se us veu”. 

En aquest sentit des del SAP-FEPOL volem recordar que en els darrers mesos la nostra 
organització sindical ha fet diverses demandes, tals com: 

- Escrit de 3 d’agost del 2020 amb el qual recordem a la Direcció General de la Policia que, 
després de tres anys d’haver-se presentat, el cos de mossos d’esquadra segueix essent 
l’única policia del nostre entorn que segueix sense modernitzar la seva uniformitat 
(obsoleta i inoperativa). 

- Escrit de 10 de desembre de 2020 amb el qual reclamàvem a la Direcció General de la 
Policia que s’incorporés una armilla reflectant dins de l’equip de protecció individual. 

- Escrit de 10 de febrer del 2021 amb el qual instem a la Direcció General de la Policia a 
incorporar un capell com a material individual per fer front a les baixes temperatures. 

Ara amb aquest nou escrit us instem que, com a Sub-directora general de recursos humans feu 
les gestions oportunes per tal que es doti de material reflectant per a mànigues i cames, a les 
persones membres de les Unitats de Seguretat Ciutadana del cos de mossos per tal que així, es 
pugui garantir la seva integritat en l’assistència en incidents de trànsit. 

Atentament. 

 

 

Joan Carles Mas i Martí 
Delegat del SAP-FEPOL a la RP de Ponent 

Lleida, 22 de febrer del 2021 


