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Nota de prensa 

 

Os socialistas esixen á Xunta dirixirse ó Goberno para garantir  
a seguridade dos monfortinos, aumentando o persoal da Policía  

e da Garda Civil  
 
O grupo parlamentario do PSOE presentará na Cámara galega unha proposición non de lei 

coa finalidade de que estes profesionais poidan afrontar con garantías a loita contra os 
actos delitivos que se produzan na comarca 

 

Neste municipio, a comisaría de Policía dispón de nove efectivos menos dos que serían 
necesarios para prestar o servizo con total garantía, unha carencia, que tamén se 

manifesta na Garda Civil, e que pode estar poñendo en perigo a protección dos cidadáns 
 

Os socialistas tomaron esta decisión logo de que este colectivo lles trasladase a 

necesidade de incrementar o número de efectivos para prestar un servizo eficaz, e que 
nos últimos meses se viu mermado debido ós recortes aplicados polo Executivo de Rajoy 

nos servizos públicos esenciais 
 

O deputado autónimico, Vicente Docasar, en nome do Grupo Parlamentario Socialista, presentará no 
Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para instar ó Goberno galego a levar a cabo as 

xestións oportunas perante o Executivo Central para que a administración do Estado aumente, de 

forma progresiva, os cadros de persoal da Comisaría de Policía e do Cuartel da Garda Civil de 
Monforte de Lemos. A finalidade, indicou o socialista, é que estes profesionais poidan afrontar con 

garantías a loita contra as novas formas de delincuencia que poidan producirse non só neste 
municipio, senón tamén en toda a comarca. 

 

“Sen persoal é imposible que os veciños estén protexidos e amparados. O Goberno Central está 
poñendo en risco a súa seguridade. Sen medios humanos e materiais, estes profesionais non poden 

facer o seu traballo. Non pode ser que continuamente se esté recortando no público. O Partido 
Popular están levando ós cidadáns a unha auténtica indefensión, e isto os socialistas non o imos 

permitir. Queremos que se nos escoite, e que nos den unha explicación de cal foi o motivo polo que 

hoxe a Polícia ten case unha decena de profesionais menos”, concluíu Docasar. 
 

Á petición dos profesionais da Policía e da Garda Civil 
O deputado autonómico subliña que os socialistas decidiron levar esta iniciativa á Cámara galega logo 

de que estes profesionais lles proporcionasen a información necesaria sobre o estado no que se 
atopan os cadros de persoal dos corpos e forzas de seguridade do Estado, provocado, en boa parte, 

polos recortes aplicados polo Goberno Central non servizos públicos esenciais deste país ó longo dos 

últimos anos.  
 

“A situación é preocupante. Así nolo fixeron saber nos actos que celebraron hai unhas semanas a 
Policía e a Garda Civil. Foron os propios efectivos os que deron a voz de alarma, debido a que o 

persoal co que contan na actualidade os corpos e forzas de seguridade do Estado non son suficientes 

para enfrontarse con éxito ós actos delitivos que se poidan producir”. No caso concreto de Monforte, a 
Comisaría de Polícía dispón de nove efectivos menos dos que serían necesarios para prestar o servizo 

con total garantía. Estas carencias extrapólanse tamén ó cadro de persoal da Garda Civil, que cada día 
debe atender unha zona moi ampla do rural sen dispoñer dos medios humanos necesarios para poder 

facelo, destacou o socialista. 
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Saúdos,  

Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


