ELS MOSS@S NO PODEN CONSULTAR DADES A LES
IDENTIFICACIONS DELS CONTROLS TRANSFRONTERERS
En data 28 de gener la Trisindical hem adreçat
escrit al Conseller d’ Interior per tal de trametreli que, a la Jonquera, durant els caps de setmana i
nits, en els controls de pas transfronterers que
determina el Pla de Prevenció i Protecció, els
agents no poden fer cap tipus de consulta de
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dades mentre que els agents del Cos Nacional de
Policia si que ho poden fer tot obtenint resposta immediata. Per això li
reclamem que els agents del Cos de Mossos d’Esquadra puguin tenir accés
a la informació necessària per a poder efectuar la seva funció de forma
ràpida i efectiva.
Atesos els esdeveniments que han motivat que s’hagi elevat fins al 3 el nivell d’alerta
antiterrorista, s’ha ordenat un reforç efectiu en els llocs que determina el Pla de Prevenció i
Protecció i s’estan realitzant controls de pas transfronterers. A La Jonquera i altres llocs fronteres,
a més, es realitzen els controls de trànsit i alcoholèmia habituals.
Els agents informen que durant els caps de setmana i nits el CCPD del Perthus no es troba
operatiu i les consultes relatives a les identificacions de persones s’han de realitzar a través de la
SRCO d’Hendaye, per escrit, i amb un temps de resposta mínim de 2 hores. Això vol dir que, a la
pràctica, els agents mossos es troben que no poden fer cap tipus de consulta mentre que
els agents del Cos Nacional de Policia si que poden efectuar les consultes des del
mateix control al SRCO Hendaye, via telefònica, i que obtenen resposta immediata.
Davant d’aquesta situació, la Trisindical demanem que des de la Conselleria es facin les
gestions necessàries amb el Ministerio d’Interior i/o la Consejeria d’Interior Basca,
per tal que els agents del Cos de Mossos d’Esquadra puguin tenir accés a la informació
necessària per a poder efectuar la seva funció de forma ràpida i efectiva. En aquest
sentit, entre les mesures i accions amb la finalitat d’evitar o impedir qualsevol conducta o
comportament que comporti un perill per a la població, s’inclou el poder realitzar les
identificacions necessàries a criteri dels agents actuants. Demanem, doncs, davant la situació
actual, una coordinació efectiva de tots els cossos i forces de seguretat que operen a
Catalunya.
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