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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: Dispositiu #sotamínims per fer front a les nevades. 

Senyora, 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat per activa i per 
passiva les conseqüències que provoca la manca d’efectius en el cos de mossos 
d’esquadra. 

Avui deixem enrere un cap de setmana molt complicat en el que la Policia de la 
Generalitat - mossos d’esquadra ha hagut de fer front en la totalitat del territori, a un 
servei en condicions extremes. I no parlem únicament de temperatures. 

Les conseqüències del temporal “Filomena” han provocat l’activació del Pla especial 
d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). Tal i com recull el propi 
Departament d’Interior  el NEUCAT “constitueix un pla especial amb la finalitat de 
disposar d’una planificació d’emergències que permeti afrontar i gestionar 
eficaçment les incidències i emergències per nevades que es donin dins l’àmbit 
territorial de Catalunya”. 

No obstant i malauradament, les condicions sota les quals han hagut de treballar les 
persones membres del cos de mossos d’esquadra no han estat ni molt menys les 
idònies. 

Des de la nostra organització sindical no entrarem a denunciar en aquest escrit la 
inoperància de l’actual uniformitat del cos de mossos d’esquadra per fer front a unes 
inclemències meteorològiques com les del Filomena. És prou ja coneguda que la 
uniformitat, des de l’inici del desplegament, no ha estat mai l’adequada en zones i 
dies de fred. 

Des del SAP-FEPOL volem denunciar que novament el cos de mossos d’esquadra 
ha gestionat el Filomena, amb una absoluta manca d’efectius. Una manca d’efectius 
que ha deixat al cos de mossos d’esquadra novament (i mai millor dit) #sotamínims. 

Des de la nostra organització sindical denunciem que durant aquests dies, el servei 
ordinari s’ha vist absolutament desbordat i tot, per la manca d’efectius que un servei 
extraordinari com aquest requereix. L’afectació per neu de la xarxa viària ha estat 
contundent i en cas d’haver tingut una bossa d’hores extraordinàries permetria haver 
activat més efectius, que haguessin pogut assegurar un millor servei de seguretat 
pública.  
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Cal tenir present i suposem que no descobrim res, que el mes de gener el romanent 
de la gran major part del col·lectiu està eixugat i per tant, activar recursos per 
aquesta via és dificultós per a les Oficines de Suport. A més per la gran quantitat 
d’efectius necessaris, els que s’han pogut fer venir amb romanent, han estat del tot 
insuficient.  

Així mateix denunciem que, malgrat el NEUCAT permet l’activació extraordinària 
d’efectius, el Govern ha planificat un servei lowcost carregant novament sobre les 
esquenes dels mossos i de les mosses d’esquadra, tota la responsabilitat ordinària 
de la gestió operativa.  

És per això que novament, des de la nostra organització sindical instem a la Sub-
direcció General de Recursos Humans a fer les gestions oportunes per tal d’aprovar 
una bossa d’hores extraordinàries que permetin afrontar amb major garantia d’èxit 
aquests tipus de dispositiu. 

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment. 

Atentament, 

 

 

 

Pere Garcia Quer 
Secretari General del SAP-FEPOL 

Barcelona, 11 de gener del 2020 


