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Don Jesús María Barrientos Pacho
President Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, número 14 (08018) Barcelona
Assumpte: Sol·licitud de retirada del servei de vigilància dels edificis judicials.
Excel·lentíssim Senyor,
És socialment conegut que els serveis mèdics i els cossos d’emergència en general passen
aquests dies per moments d’extrema dificultat. Com a conseqüència de la pandèmia
produïda pel COVID-19 i per a la qual el Govern de l’Estar, mitjançant el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, declarés l’estat d’alarma per a la gestió de dita situació, els cossos
d’emergència han vist incrementada la seva responsabilitat.
A l’efecte, amb la cura deguda, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem
treballat des de l’inici de la crisi esmentada, per oferir propostes al Departament d’Interior
que millorin la capacitat operativa i el servei de seguretat pública de Catalunya, intentant
preservar com no, la salut i la seguretat dels efectius de la Policia de la Generalitat.
En aquest sentit, des del profund i inqüestionable respecte que la seva institució ens mereix i
sense ànim d’intromissió en les decisions que considereu, la nostra organització sindical
s’adreça al màxim òrgan judicial del nostre àmbit territorial, per suplicar-vos la retirada del
dispositiu TOGA. Un dispositiu que si bé és cert que des que es determinés s’ha flexibilitzat,
a dia d’avui encara manteniu a la Ciutat de la Justícia i al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Som conscients que aquesta pot ser una petició que ultrapassi les nostres funcions com a
representants de les persones treballadores del cos de mossos d’esquadra. Si amb aquest
escrit així ho hem fet, ja us avancem les nostres sinceres disculpes. No obstant ens prenen
la llicència, amb l’única i inexorable intenció de fer prevaldre l’equilibri necessari que obliga
la situació actual i l’afectació que aquesta té sobre el cos de mossos d’esquadra.
Des de la nostra organització sindical considerem que, amb l’estat d’alarma decretat i amb
les restriccions que aquesta assegura mitjançant l’article 7, del Reial Decret 463/2020, de 14
de març sobre limitacions de llibertat de circulació de les persones, és possible aixecar les
mesures que encara obliga el dispositiu de seguretat en seus judicials.
Des de la nostra organització sindical esperem de manera sincera que la nostra proposta
sigui considerada en tant que fer-ho, provocaria poder disposar d’uns efectius policials que a
dia d’avui són del tot necessaris.
Atentament,
Firmado digitalmente por 40329375W
40329375W PERE
PERE GARCIA (R: G64886807)
GARCIA (R: G64886807) Fecha: 2020.03.23 15:03:17 +01'00'

Pere Garcia Quer
Secretari General del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
Barcelona, 23 de març del 2020.
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