50% MÉS DE ROBATORIS AMB FORÇA EN DOMICILIS A
BARCELONA. PAGUEM LA MANCA D’EFECTIUS
Des de la Trisindical de mossos volem fer pública la màxima preocupació i impotència que senten els agents
del Cos de Mossos d´Esquadra davant el brutal augment de robatoris amb força a domicilis els darrers
mesos. Comparat al darrer any l’augment ha sigut d'un 50% mínim en robatoris amb força en domicilis
mensuals només a la ciutat de Barcelona.
Unitats d´investigació i agents de seguretat ciutadana ens traslladen diàriament com aquest increment és
imparable i de difícil solució amb la manca d´efectius que tenim.
Anys sense promocions, i una gestió de la DGP en què només s´ha preocupat en treure de seguretat
ciutadana efectius per alimentar especialitats del cos. El resultat l´estem pagant diàriament. Cada vegada
menys efectius fent patrullatge i menys agents de paisà per lluitar contra aquests delictes.
La Trisindical fa anys que denuncia aquesta manca d´ efectius i la necessitat d´ incorporar agents de manera
urgent. Però ningú ens ha fet cas.
Hem vist com a l´ administració va aprovar oferir ocupació pública ( 1230 places) al mes de juliol en altres
sectors i ni una per cobrir places de Mossos d´ Esquadra per molt que hem avisat del greu problema que
tenim.

Informem i demanem als diferents partits polítics que formen el nou Parlament de Catalunya que
la seguretat pública de Catalunya està agonitzant.
Exigim a la DGP que prengui les mesures oportunes per reaccionar davant aquesta allau delictiu extensible a
altres regions policials .
Diumenge dia 1 de novembre va fer 10 anys que el cos de mossos te les competències a Barcelona. Amb
aquest volum de robatoris i amb els robatoris per encastament diaris en locals comercials que estem patint
a ple centre de la ciutat, no podem més que mirar amb nostàlgia aquell moment i denunciar públicament la
manca d´ efectius policials al carrer, manca de mitjans materials i pèrdua de condicions laborals. Cal valorar i
molt la professionalitat la implicació dels agents que donen seguretat en molts casos sense un recolzament
proper en condicions.

Senyors comissaris..per molt que prediquin de cara a la galeria ....Poc a celebrar i molts
problemes per resoldre.

, la força corporativa dels moss@s !
Barcelona, 3 de novembre de 2015

