MOSSOS EN LLUITA ! (XXV)
LA MANCA D’ EFECTIUS JA ÉS EVIDENT!
Després de només 3 setmanes de no fer hores extres, podem evidenciar
les mancances d’efectius que hi ha al Cos de Mossos d’ Esquadra.
DIMECRES 22 I DIJOUS 23 DE FEBRER. Al torn de nit de l’ARTC, dos mossos han
d'abandonar el seu servei ordinari per tal d’efectuar un acompanyament especial des de St.
Feliu de Llobregat fins a Sta. Coloma de Farners. Això va provocar que el servei ordinari
quedés en PERILL: una patrulla a Vic i tan sol un agent al Sector de Manresa.
VERGONYÓS!
CAP DE SETMANA 25 I 26 DE FEBRER. Aquest
cap de setmana 25 i 26, també s’ha vist malmès el
servei a Vic per la cobertura en servei ordinari d’un
rally i d’una duatló a Igualada, quedant la presència
d’ USC i de Trànsit totalment reduïda al territori.
DILLUNS 27 DE FEBRER. L’ART Metro Nord,
concretament Sabadell i Mollet, també pateixen
l’afectació en el torn de nit i resten operatives
només 1 patrulla trànsit Mollet i 1 patrulla trànsit
Sabadell, la resta de dotacions a realitzar
acompanyament de transport de bigues fins a Santa
Coloma de Farners.

Aquests són els resultats d’aquesta mesura que sens dubte està fent molt
mal, i ratifica el greu dèficit d’efectius que estem patint fa molts anys.
Evidentment, sabem que això mai serà reconegut pels nostres caps politics que continuen
negant l’evident i demostrable dèficit de policia que pateix Catalunya però les xifres no
enganyen.
Moss@s, SI TOTS ANEM A UNA I NINGÚ FA CAP HORA EXTRA, això és el que passarà
amb quotidianitat en molts serveis, especialment on el requeriment d’hores extres és alt
(Trànsit, APEN, BRIMO,...). SI TOTS ANEM A UNA ELS POSEM ENTRE LES CORDES !.
Agraïm a tots aquells que esteu duent a terme la mesura i encoratgem als que encara
no l’han adoptat a que ho facin. També recordar-vos de la importància que té per nosaltres
que ens informeu de les incidències que patiu als vostres serveis produïdes per
aquest motiu ja que això ens serveix per denunciar als mitjans de comunicació les greus
irregularitats que hem de patir.
ÉS VITAL QUE ENS INFORMEU SI SABEU D’ALGUN SERVEI ON S’ESTIGUI
PLANIFICANT VAR15 perquè, aleshores, nosaltres continuarem fent acte de presència per
parlar amb els companys que no donen suport a la mesura.
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