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DISPOSITIU TOGA
Arran de l’activació del dispositiu TOGA, planificat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per
dotar de protecció presencial permanent a tots els equipaments judicials del país, el Cos de Mossos
d’Esquadra es veu avesat a encarar un altre repte numantí: mantenir la seguretat de Catalunya amb
uns efectius ja de per si #sotamínims.
Cal recordar que la planificació del dispositiu s’origina per uns abocaments de fems a alguns dels
jutjats de Catalunya, així com un llançament d'ous, pintura i fruites contra el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

Reprovem qualsevol mena d’actes que atemptin contra els jutjats, siguin els que siguin, però
la reacció a aquests fets no deixa de ser altament desproporcionada i, en última instància,
només alimenta el relat que els Mossos d’Esquadra no podem garantir la seguretat
ciutadana.
El dispositiu TOGA està generant que les destinacions amb seus judicials es quedin sense dotacions
policials que haurien d’estar destinades a la reacció, posant en risc evident a la ciutadania en un
moment especialment greu pel nivell 4 d’alerta antiterrorista.
Una bossa d’hores estructurals, mentre no hi hagi noves promocions, és la única via per garantir el
servei de seguretat pública de Catalunya. És per això que instem, de forma urgent, que el dispositiu
TOGA es cobreixi amb serveis extraordinaris remunerats.
Ens trobem davant un altre gran repte que ha d’encarar el Cos de Mossos d’Esquadra, un repte que
ha de servir per demostrar que el relat, el qual vol posar de manifest que no som capaços de vetllar
per la seguretat pública, està fora de lloc. I per fer afrontar-lo necessitem, de forma immediata,
l’aprovació d’una bossa d’hores estructurals proporcional a la mancança d’efectius que venim patint
de forma endèmica.
Les hores extraordinàries no poden quedar reduïdes als POEA, ens hi juguem la seguretat pública
de Catalunya.
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