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SAP-FEPOL reclama no baixar la guàrdia amb les 
mesures de seguretat dels efectius de trànsit 

 
Barcelona, 5 de novembre del 2020.- 

Estem en màxima alerta! I ja fa 
temps. La Secretaria de Trànsit del 
Sindicat Autònom de Policia (SAP-
FEPOL) sempre ha reivindicat 
l’aplicació de les màximes mesures 
de seguretat i autoprotecció contra 
l’amenaça terrorista per als efectius 
especialistes del cos de mossos 
d’esquadra. 

Estar en el Nivell 4 sobre 5 
d’atemptat terrorista implica, des de fa anys, l’adopció d’unes mesures col·lectives i 
individuals de protecció i seguretat. No obstant, la nostra organització sindical ha detectat 
cert relaxament en algunes destinacions, motiu pel qual cal fer un recordatori de totes 
elles. 

Des del SAP-FEPOL hem detectat que en algunes destinacions, oblidant aquestes 
mesures de seguretat, s’està donant prioritat a les denúncies, a les estadístiques o a 
les dues a l’hora per sobre de la seguretat dels efectius policials. És per això que la 
nostra organització sindical reclama la necessitat de no baixar els braços en la seguretat i 
autoprotecció (i més veient els fets succeïts a Europa recentment). 

Si es planifiquen controls, cal fer-ho amb les màximes garanties de seguretat per als 
especialistes que els realitzen. I de poder-se garantir totes les mesures de seguretat i 
s’han d’anul·lar els controls, el que encara s’ha de fer menys és reprendre i amonestar a 
les treballadores i als treballadors que es veuen sols a peu de carretera, perquè no “fan 
bé la seva feina”. 

Des del SAP-FEPOL recordem que l’amenaça segueix latent i que a l’efecte, les mesures 
de seguretat i protecció establertes per la pròpia Prefectura en l’àmbit del Nivell IV d’alerta 
terrorista yihadista, en tant que continuen vigents son d’obligat compliment.  

Per tant, si la nostra organització sindical detecta que no es compleixen totes les mesures 
de seguretat (tal i com així ha detectat en alguns controls fets en hores nocturnes) ho 
denunciarà de manera immediata, així com també ho farà amb qualsevol pressió que 
s’exerceixi sobre alguns i algunes especialistes per exigir fer les tasques policials amb les 
màximes garanties.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


