31/ 2020

FONS DE SOLIDARITAT DE LA FEPOL
El passat 30 de juliol, el Fons de Solidaritat de la Federació de Professionals de la Seguretat
Pública de Catalunya (FEPOL) va aprovar un suport econòmic, d’un valor de 15.000 euros
aproximadament, a l’ajuda de tres membres del Cos de Mossos d’Esquadra.
Una d’aquestes ajudes, va ser per a l’inspector Jordi A. per fer front al import restant de les
despeses del recurs de cassació al Tribunal Suprem. Cal esmentar que una part ja es va recollir
a traves de les aportacions voluntàries i solidàries que va recollir el SICME , així com també
dels companys d’ARRO. Tot i que actualment forma part de l’escala executiva, els fets van
passar quan ell era sotsinspector i estava afiliat al SEIME, motiu pel qual, hem pogut tramitat
la petició de suport econòmic al fons de solidaritat de la FEPOL.
Aquest casos tornen a posar de manifest el greu problema que tenim amb els serveis de
defensa jurídica al CME. La manca de confiança envers els serveis jurídics del Departament
d’Interior, en casos com aquests, han dut a la FEPOL a ser l’encarregada de buscar solucions
jurídiques o econòmiques, sigui posant un lletrat, o ajudant econòmicament per fer front a les
despeses de lletrats de renom per casos on els companys estan imputats amb sol·licitud de
penes importants.
Recordem que tal i com preveuen els Estatuts, FEPOL disposa d’un Fons de Solidaritat i Ajuda
al qual hi tenen accés totes aquelles persones afiliades a una de les organitzacions sindicals
amb integració plena a la federació. Un fons que no podria ser possible sense una gestió
acurada i exhaustiva del pressupost anual de l’organització.
Poder ajudar a afiliades i afiliats que passen per una situació individual o familiar delicada és
l’ànim del nostre fons de solidaritat. L’ajuda i la solidaritat entre les persones ha de ser un punt
clau de qualsevol organització sindical, i nosaltres prediquem amb l’exemple.

Consell executiu del SEIME.
Catalunya, 10 d’agost del 2020.
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