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Docasar reclama á Xunta que demande do Goberno de Rajoy  

un aumento dos efectivos das forzas de seguridade da comarca  

de Lemos para garantir a seguridade dos cidadáns 

 
Así se reflicte na iniciativa que vén de presentar no Parlamento, e que resposta ás demandas 

trasladadas polo colectivo a este deputado en diversas ocasións, e que se está a ver afectado 

polos recortes aplicados polos Gobernos do PP nesta materia durante os últimos anos 

 

Dado que “o presidente, os ministros e cargos da Xunta non paran de asegurar que a crise ten 

chegado ao seu fin”, considera que esta recuperación ten que servir para que os efectivos do 

Estado recuperen progresivamente as súas plantillas”. Só deste xeito, afirma, “se prestará unha 

atención axeitada á cidadanía, sobre todo, á do rural, onde moitas persoas maiores viven soas” 

 
MONFORTE, 10 DE OUTUBRO DE 2014.- O deputado autonómico –Vicente Docasar- reclamará 

á Xunta a súa axuda para conseguir un aumento dos efectivos das forzas de seguridade de 

Monforte, co fin de que se garanta a seguridade dos cidadáns deste municipio da Zona Sur da 

provincia. Así se reflicte na nova iniciativa que vén de presentar o socialista no Parlamento de 

Galicia, e que resposta ás demandas trasladadas polo colectivo a este parlamentario en diversas 

ocasións, debido a que se está a ver “gravemente” afectado polos recortes aplicados polos 

Gobernos do Partido Popular nesta materia durante os últimos anos. 
 

E é que, xa a finais de 2013, con motivo da conmemoración da patroa da benemérita, os 

efectivos expuxeron a Docasar a “delicada” situación na que atopan os cadros de persoal das 

forzas e corpos de seguridade do Estado por mor das restricións impostas; “unha carencia” que, 

segundo afirma o deputado, “está a poñer en perigo a seguridade da cidadanía e das súas 

propiedades, xa que as plantillas coas que contan na actualidade non son suficientes para 

enfrontarse con éxito ás novas formas de delincuencia que imperan no mundo actual”. 
 

Concretamente, en Monforte, a Policía Nacional dispón, a día de hoxe, de menos efectivos dos 

que serían necesarios para prestar o servizo con total garantía. Esta mesma eiva pode atoparse 

no persoal da Garda Civil, que debe antender unha zona moi ampla do rural e con poucos 

profesionais para realizada. 

 

Por este motivo, e dado que, nas últimas semanas, “vimos observando con enorme 

preocupación como proliferan no medio urbano e, fundamentalmente no rural, unha serie de 

actos delitivos que están poñendo en perigo ás persoas e ás súas pertenzas, e tendo en conta 

que o presidente do Goberno, os seus ministros e os diferentes cargos da Xunta de Galicia non 

paran de asegurar un día si e outro tamén que a crise económica ten chegado ao seu fin, 

consideramos que esta recuperación ten que servir tamén para que as forzas e corpos de 

seguridade do Estado recuperen progresivamente as plantillas que tiñan antes da chegada da 

crise”. Só así, engadiu Docasar, “os cidadáns e cidadás deste país entenderan que a crise 

rematou, chegou para quedarse e ten raíces vigorosas...”. 

 

Os deputados socialistas, conclúe, “queremos pensar que estamos diante dunhas afirmacións 

sólidas e contrastadas por proceder de persoas con altas responsabilidades de Goberno, tanto 

en España como en Galicia e, se iso é así, ten que reverter necesariamente en garantir a 

seguridade dos veciños e veciñas, especialmente no medio rural, onde viven moitas persoas 

maiores soas”. 
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