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La darrera fase del desplegament dels Mossos 
deixarà Girona coixa de recursos 
A partir de novembre es cobrirà tot el territori en detriment del nombre d'efectius actuals 

 

GIRONA | DDG  
A partir d'aquest mes de novembre els Mossos 
d'Esquadra cobriraran tot el territori català. El 
desplegament de la policia autonòmica per 
Tarragona i les Terres de l'Ebre, però, es realitzarà 
en detriment dels recursos humans disponibles en 
les diferents àrees bàsiques de la província de 
Girona i Catalunya. L'1 de novembre acaba una 
etapa, el desplegament, però se n'inicia una altra, la 
de la compensació. I és que a partir d'ara i fins que 
arribi la nova fornada d'agents al mes de juliol, 
Girona i les diferents demarcacions hauran de 
treballar amb els recursos disponibles. 
Encara no hi ha xifres oficials. Si bé Interior no ha 
facilitat quins seran els moviments d'agents 
previstos, fonts sindicals van explicar, que l'única 
dada concretada són les places concursades. Només 
a Girona està previst que 23 agents policials deixin la 
demarcació de Girona, per nou que vindran. A la 
dada, comentava la mateixa font, "s'hi han de sumar 
els que vénen amb lliure designació".  
El conseller d'Interior, Joan Saura, va manifestar 
aquest dilluns que el desplegament territorial ha 
estat realitzat "de forma exemplar, amb una bona 
adaptació tant a les zones rurals com a les urbanes. 
Amb capacitat suficient per fer front tant a la 
investigació de petits delictes com de la sofisticada 
delinqüència organitzada, tant per garantir la 
seguretat en una prova esportiva internacional com per assistir els residents d'una masia aïllada". 
Les paraules del conseller es contradiuen amb la realitat que radiografia el sindicat dels Mossos d'Esquadra. 
Afirmen que actualment hi ha un dèficit d'uns mil agents a tot el territori català. Aquesta mancança, però, es 
compensarà, a priori, aquest mes de juliol quan surti la nova fornada d'agents de l'acadèmia de la policia 
autonòmica amb 1.200 agents nous. D'aquesta manera, en els propers mesos es viurà, segons els sindicats, 
una situació "crítica" fins que aquests nous policies no compensin les vacants que es necessiten per 
compensar el nombre d'efectius amb el desplegament territorial. 
 
Una excedència diària 
Al dèficit d'agents, les mateixes fonts sindicals van explicar que hi ha un altre fenomen que la conselleria no té 
en compte. Són les excedències. Actualment, el cos policial suma una excedència diària: "Cada dia hi ha una 
excedència d'un agent. Això significa que cada tres anys, ens carreguem una nova promoció". 
A partir de novembre doncs, arrenca una nova etapa per a la policia autonòmica. Un període marcat per les 
incerteses. El mes de juliol sembla ser lel punt d'arribada. Els 1.200 nous agents podran equiparar tots els 
territoris en funció de les seves necessitats. A més hi ha previstes, posteriorment, dues fornades més de 600 
nous agents. 
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Una agent realitza un control d'alcoholèmia a Girona.  
 diari de girona 
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Comentari enviat el dia 09-10-2008 a les 14:33:13 

Com voleu que vagi el tema si està en mans d'inutils reconeguts mundialment com en Saura i en Boada. 

Autor: Botifarra xoricera  
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