
 

 

 

 

 

 

En el Consell de la Policia del 7 de maig de 2014 http://elsindi.cat/pdf/comunicats/cp1405.pdf el Sr. 

Espadaler va comunicar que el Pla d’Estiu seria similar al de l’any passat. Les ABPs costaneres (Roses, 

l’Estartit, l’Escala, Lloret, Sitges, Salou...) serien reforçades per les ARROs i la BRIMO.  

L’any passat, no varem haver de lamentar danys personals, l'atzar va estar del costat de la policia, però no 

sempre podem confiar en la sort.  

En guany, el Pla d’Estiu pot ser un desastre. Per un costat, el Govern i la Prefectura coneixen el greu 

problema del parc mòbil, eina imprescindible per donar cobertura a tots els requeriments de la ciutadania. 

Per un altre costat, els “responsables” saben que tenim menys policies de carrer i tot i que la PoliCiU no vol 

reconèixer, els moss@s tenen la moral pel terra, ens ha enganyat el Govern i desconfiem dels 

comandaments.  

Aquesta setmana s’ha iniciat el Pla d’Estiu i per posar un exemple de com es cobreixen les zones turístiques 

de la RPGI, des de la Regió Central s’envien mossos d’ARRO a la Bisbal i Blanes. 10h mínimes de torn, 6 

efectius de tarda i 6 de nit aproximadament. Inicien i finalitzen el servei a Manresa, 4h de viatge (anada i 

tornada), desplaçaments en furgons o turismes segons disponibilitat de la Regió, despeses de carburant, 

dietes i quilometratges que encara  més malmeten l’estat dels vehicles. Els efectius d’ARRO desplaçats a la 

costa no són sempre els mateixos, per tant desconeixen el territori, els procediments específics de l’ABP, els 

jutjats, les Policies Locals...  

Les Regions que cedeixen ARROs, queden afectades per la manca d’efectius per poder donar resposta a tots 

els requeriments de la seva regió. S’han de convocar agents que tenen festa i la borsa d’hores serà cremada 

en poques setmanes. El plus de resposta que se’ls exigeix als agents d’ARRO els crema i més, quan a canvi 

només reben com a resposta les retallades i els menyspreu dels màxim responsables. 

També, als agents de les ABPs costaneres se’ls exigeix màxima implicació i un desmesurat esforç per cobrir la 

manca d’efectius. Les poques patrulles disponibles han de donar resposta a tots els serveis i duplicar-se si cal 

tot i la manca de material, eines, vehicles, dependències tercermundistes, retallats en sou i en drets laborals. 

Els Caps pensants, exigeixen màxima implicació als agents de base que treballen a torns, però ells mai han 

estat ni estaran a primera línia, no han patit ni patiran mai manca d’efectius ni planificacions insuportables, 

només “treballen” de nits per anar de SOPARS o relacionar-se amb vips. Tampoc tenen la valentia d’obligar a 

implicar, ni que sigui per un Pla d’Estiu, a tants i tants moss@s que sempre treballen a les oficines. 

La mancança d’efectius afecta molt directament a la Seguretat de Catalunya, però també afecta i molt al 

POLICIA que treballa al carrer, NO ALS POLICIES QUE MALAMENT COMANDEN I TAPEN LES MANCANCES QUE 

PATEIXEN ELS MOSS@S QUE TREBALLEN DE VERITAT EN EL PLA D’ESTIU.       

Sort  

Ramón Labrador, Delegat de la RPGI 
Girona, 3 de juliol de 2014 

http://elsindi.cat/pdf/comunicats/cp1405.pdf

