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SAP-FEPOL considera injusta i desproporcionada la 
sentència contra l’Inspector Cap de l’ARRO Barcelona  

 
Barcelona, 9 de juny de 2020.- 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considera que la sentència que s’ha fet 
pública avui i que condemna a 2 anys i 4 mesos de presó i el mateix temps d’inhabilitació a 
l’Inspector Cap de l’Àrea de Recursos Operatius de Barcelona és totalment injusta i 
desproporcionada. 

A l’efecte, la nostra organització sindical s’adhereix íntegrament al contingut del comunicat 
que avui ha fet públic el Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra (SICME). 
Igualment com ha manifestat SICME, SAP-FEPOL considera que el comandament policial 
ha estat condemnat nou anys després que succeïssin els fets, per haver exercit 
expressament les seves funcions.  

A més, la nostra organització sindical (reconeixent el fracàs de l’operatiu policial) vol 
recordar que totes les actuacions realitzades en el desallotjament de la Plaça de Catalunya 
l’any 2011 van ser en el compliment estricte d’ordres polítiques, tal i com així fins i tot va 
reconèixer el propi Conseller de torn en la Comissió d’Interior del Parlament de juny del 
2011.  

Per tant condemnem que l’obediència a unes ordres efectuades pels responsables polítics 
del moment hagin generat unes conseqüències tant lesives a nivell personal.  

La nostra organització sindical, malgrat la pressió que al llarg de tots aquests darrers anys 
ha rebut aquest comandament policial i malgrat la pressió política i mediàtica que sempre 
s’ha mantingut sobre les actuacions d’odre públic del cos de mossos d’esquadra, en cap cas 
vol arribar a pensar, que aquesta sentència ha estat fruit d’una “cacera de bruixes”.  

De ser així, la pèrdua de confiança que el cos policial tindria sobre les institucions generaria 
un dany difícilment irreparable. És per això que la nostra organització sindical confia i desitja 
la revisió i la modificació per part del Tribunal Suprem de la sentència que avui ha fet pública 
la Secció 3a de l’Audiència Provincial de Barcelona.  

Per últim, SAP-FEPOL vol expressar públicament el seu reconeixement vers la tasca que el 
comandament policial condemnat avui ha realitzat al llarg de la seva trajectòria professional. 
Un reconeixement que és directament proporcional a la indignació que la sentència 
publicada ha generat en el si de les unitats policials que estan sota les seves ordres. 

La tasca a les unitats d’ordre públic no és fàcil en cap cos policial, però molt menys ho és en 
un cos com el de la Policia de la Generalitat, freqüentment i massa sovint utilitzat, no per 
millorar les seves condicions de treball, sinó per generar enfrontament polític, malgrat les 
mancances sota les quals sempre han hagut de realitzar les seves funcions policials.  

És per això que avui i sempre, el nostre reconeixement per tots ells! 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


