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Dispositiu 14-F: Deixem les coses 
clares! 

Barcelona, 4 de febrer de 2021.- 

Des que el passat 28 de gener s’informés a les 
organitzacions del dispositiu previst per a les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya son moltes les 
preguntes que s’han generat i que ens heu fet arribar. 

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia 
(SAP-FEPOL), després de tornar a confirmar els extrems 
tractats a la reunió, volem deixar clares les següents 
consideracions.  

Primer.- Les persones decretades especialment 
sensibles queden excloses del dispositiu d’eleccions i per tant NO se’ls pot fer venir a 
treballar. Actuar en sentit contrari xocarà frontalment amb els extrems tractats a la reunió de 
28 de gener. 

Segon.- En cap cas seran dotacions unipersonals les que garantiran la seguretat en els punts 
de votació. Per tant s’insisteix i s’assegura que hauran de ser BINOMIS els qui presencialment 
cobriran cada col·legi electoral. Fer el contrari contravindrà el que es va manifestar a la reunió 
de 28 de gener. 

Tercer.- Cadascun dels serveis garantirà les comunicacions de la patrulla actuant, dotant d’un 
mínim d’un portàtil (en la majoria de casos serà de dos) per binomi policial. No fer-ho així anirà 
en contra dels extrems tractats a la reunió de 28 de gener. 

Quart.- Les persones amb reducció de jornada NO poden ser convocades a treballar en 
l’horari que tenen reduït. Fer el contrari NO respectarà els extrems manifestats en la reunió 
de 28 de gener. 

Cinquè.- Les entrades dels efectius policials ha de ser esglaonada de manera que s’eviti 
l’aglomeració de personal a la sala de brífing. No fer-ho així, anirà en contra del que es va 
tractar a la reunió de 28 de gener 

Cinquè.- Des de la nostra organització sindical seguim exigint una millor compensació per a 
les persones que participen en el dispositiu d’eleccions del 14-F. Tal i com hem denunciat per 
escrit, en el propi Consell de la Policia, així com també en els mitjans de comunicació, 36 
euros bruts son una autèntica MISÈRIA. 

Per tant, per tots els extrems manifestats en aquest comunicat, SAP-FEPOL vol deixar clares 
quines van ser (a excepció de la darrera) les indicacions manifestades en la reunió entre les 
organitzacions sindicals, la Sub-direcció general de recursos humans i la Prefectura. 

Actuar en sentit contrari als criteris esmentats, significarà tenir en contra la nostra organització 
sindical. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


