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SAP-FEPOL celebra la creació de bosses d’hores
extraordinàries per fer front a la manca d’efectius
Lleida, 14 de setembre de 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia
(SAP-FEPOL) porta denunciant
des del 2016, la manca
d’efectius que pateix el cos de
mossos d’esquadra i les greus
conseqüències que aquesta
genera sobre el sistema públic
de seguretat.
Des d’ençà han estat contínues
les demandes i escrits que la
nostra organització sindical (dins
la campanya #sotamínims) ha
fet al Departament d’Interior, reivindicant la necessitat de crear bosses d’hores
estructurals que permetin incrementar el número d’efectius per torn.
A l’efecte, el passat mes d’agost a la Regió Policial de Ponent s’ha creat una bossa
d’hores extraordinàries per a la Comissaria de Lleida. És per això que, en tant que dona
resposta a les nostres demandes, SAP-FEPOL celebra aquesta decisió.
La nostra organització sindical, és conscient que les noves promocions no donen
resposta a les demandes que el serveix ordinari ens exigeix. És per això que, tal i com
durant l’agost s’ha fet amb Lleida, ja ha instat a la Direcció General de la Policia que
continuï per aquesta via. Cal evitar així, que en diversos dies i torns de treball no s’arribi
al mínim d’agents que les dades de cobertura mínima ens exigeix.
Des del SAP-FEPOL considerem, tal i com així hem manifestat de manera reiterada,
que les bosses d’hores estructurals (i de la mateixa manera que també tenen altres
cossos especials de la Generalitat) son una garantia que incrementa a més, la
conciliació de la vida familiar amb la laboral de les persones membres del cos de
mossos d’esquadra.
Per tant esperem que aquesta mesura adoptada a la Regió Policial de Ponent per a la
Comissaria de Lleida, sigui una mesura ampliada a la resta de comissaries i destinacions
d’arreu de Catalunya, essent conscients a més, que no únicament seguretat ciutadana
pateix aquesta manca d’efectius, sinó que també afecta a la resta d’unitats com per
exemple son les d’investigació, trànsit i ordre públic.
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