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Es redueixen el nombre de dies de la Brigada 
Mòbil al dispositiu de Salou 

 
Barcelona, 27 de juny del 2019.- 

Finalment s’ha aconseguit reduir el nombre de dies en els que la Brigada Mòbil haurà de 
desplaçar-se al dispositiu de Salou. Des del SAP-FEPOL us volem explicar detalladament les 
gestions fetes per part del nostre sindicat. 

Primer.- El dia 29 de maig, el delegat d’Ordre Públic del SAP-FEPOL es va reunir a Tarragona 
amb els comanaments de la Regió. L’objectiu fer una proposta amb la qual els equips de la 
Brigada només es desplacessin a Salou, les nits dels caps de setmana. Les incidències que es 
produïen no eren proporcionals al desgast i a la perillositat que patien els equips en els trasllats. 

D’aquesta reunió, la Regió ens van manifestar que es miraria de buscar una solució, com a 
mínim per reduir els dies, sense puntualitzar quins en concret, ja que s’havia d’acabar de buscar 
un encaix entre la CSUCOT i la CSUCOC. 

Segon.- El 19 de juny, el delegat d’Ordre Públic i el Secretari General del SAP-FEPOL es van 
reunir a Barcelona amb els Comissaris Caps de la CSUCOT i la CSUCOC, amb la intenció  de 
donar un impuls a dit encaix i poder reduir així, el màxim de dies de desplaçaments de la BRIMO 
a Salou.  

Des de la nostra organització sindical vam continuar defensant que el baix índex d’incidències 
per Ordre Públic, en contraposició a la perillositat dels efectius en els desplaçaments en les 
franges horàries dels trasllats, permetia disminuir els dies de la Brigada Mòbil a Salou. 

Els comissaris van manifestar entendre la demanda sindical i a l’efecte es van comprometre a 
buscar en pocs dies, solucions a les nostres peticions. 

Tercer.- El dia 21 (2 dies després de la reunió) el Comissari cap de la CSUCOT ens comunicava 
que la determinació presa era que finalment, la BRIMO es desplaçarà a Salou de dijous a 
diumenge (4 dies).  

Agraint en primer lloc la predisposició al diàleg mostrada per totes les parts, des de la nostra 
organització sindical considerem que, la mesura adoptada encara és insuficient ja que continuem 
pensant que no té cap sentit que la Brigada es desplaci a Salou. Ara bé, també creiem que amb 
la reducció de dies es fa un pas endavant per poder anar disminuint aquests tipus de serveis. 

Tot i que no s’hi hauria d’anar cap dia, és evident que millor anar-hi quatre que no pas set de 
dies. No obstant i com hem dit esperem que aquestes gestions serveixin per tal que cada any es 
redueixin fins a desaparèixer el nombre de serveis en aquesta població. 

Per últim, des de la nostra organització sindical també volem destacar i agrair la comunicació 
constant i  la relació mantinguda amb els Caps de la BRIMO, per poder treballar tots plegats en 
la mateixa línia i de forma paral·lela.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


