COMUNICAT DE PREMSA
EFECTIUS A LA REGIÓ POLICIAL DE PONENT (RPP)
El Col·lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra CAT-ME denuncia que ;
-

A la RESOLUCIÓ GAP/670/2009, d’11 de març, per la qual es dóna publicitat a la refosa
de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels diferents departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya es desprèn que a les comissaries de la Regió
Policial de Ponent hi hauria d’haver 1198 agents del cos de mossos d’esquadra.

-

El Gabinet de Comunicació del Departament d’Interior, va enviar i fer públic el passat dia 23
de setembre, en l’apartat de cartes al Director del diari Segre que a la RPP hi havia 872
efectius

-

El dia 11 d’octubre el Sr. Xavier RIU SALA, Cap del Gabinet del DIRIP en carta al Director
del diari Segre repetia el nombre d’efectius que hi ha actualment a la Regió Policial de Ponent.

-

Que fins l’any que ve, (Juliol de 2010) no s’incrementarà en 50 nous efectius la dotació
d’agents, deixant-la aproximadament en uns 920.

Per tant ens trobem amb el reconeixement explícit de que actualment a la RPP hi manquen 326
efectius, i que després del mes de juny de 2010 n’hi continuarà mancant.
Des del CAT-ME volem que ;
-

Quan un ciutadà s’hagi d’esperar 2 o 3 hores per efectuar una denuncia a comissaria no li
carreguin la culpa als mossos.
Quan els mossos triguen més del que seria desitjable en donar resposta a un requeriment
ciutadà, no li carreguin la culpa als mossos.
Que es reconegui que amb aquest nombre d’efectius, 872, els agents del Cos de Mossos
d’Esquadra a la RPP fan el que es pot i no tot el que s’hauria de fer .

A Ponent manquen, actualment i sempre segons les dades facilitades pel propi Departament, 326
efectius i això és prop del 30% d’efectius que la pròpia Generalitat de Catalunya diu que hi hauria
d’haver i , això NO es culpa ni responsabilitat dels mossos de Ponent.

SECRETARIAT PERMANENT del CAT-ME
alunya, 13 d’octubre de 2009

