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Pere Ferrer i Sastre
Direcció General de la Policia
Departament d’Interior
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona
Assumpte: Eliminació dispositiu TOGA.
Senyor,
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha demanat repetides vegades, ja sigui per
escrit o en les pròpies sessions ordinàries del Consell de la Policia, de donar per finalitzat el
dispositiu de vigilància i seguretat dels edificis judicials (dispositiu TOGA).
A l’efecte, tant la Prefectura del cos de mossos d’esquadra com la pròpia Direcció General de la
Policia ens heu manifestat que és el propi Tribunal de Justícia de Catalunya qui decideix tant la
realització del dispositiu, com la seva intensitat. Alhora també ens heu manifestat que els motius
que van motivar la realització d’aquest dispositiu encara persistien en el moment de la sol·licitud i
per tant, calia mantenir-lo.
No obstant, tots som conscients que els serveis d’emergències (entre ells el cos de mossos
d’esquadra) estan passant per un moment d'especial excepcionalitat. A l’efecte, la gestió de
recursos humans, la prevenció i la cura dels nostres efectius ha estat i és un dels objectius
principals que la nostra organització sindical ha estat prioritzant.
Des que per part del Govern de l’Estat es decretés mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 el
trànsit de persones per la via pública s’ha vist afectat, tal i com així ho determina l’article 7 de
l’esmentada norma, sobre limitació de la llibertat de circulació.
És per això que al nostre entendre, ja no es donen els motius que van originar la planificació i
realització del dispositiu TOGA i per tant caldria reconsiderar la necessitat de demanar de nou al
TSJC, si cal o no, seguir realitzant aquest servei.
Des de la nostra organització sindical considerem necessari adreçar-se al màxim òrgan judicial
del nostre àmbit territorial suplicant-li la retirada del servei de vigilància dels edificis judicials que
a dia d’avui encara continuen vigents. A l’efecte SAP-FEPOL ja s’hi ha adreçat i creiem que
també el Departament d’Interior, la seva Direcció General i la Prefectura del cos de mossos
d’esquadra haurien de fer el mateix.
És per això que des de la nostra organització sindical us instem, com a Director General de la
Policia, que feu les gestions apropiades i doneu les ordres oportunes per tal que el TSJC doni
per finalitzat un servei que, a dia d’avui i amb l’actual marc d’estat d’alarma, no té cap mena de
sentit.
Atentament,
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Pere Garcia Quer
Secretari General del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
Barcelona, 23 de març del 2020
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