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SENSE MESURES D’AUTOPROTECCIÓ ANTITERRORISTA 
GENERALS A TRÀNSIT 

SENSE INFORMACIÓ SOBRE NIVELL D’ALERTA TERRORISTA 
GIHADISTA ALS BRÍFINGS DE TRÀNSIT 

Barcelona, 16 de febrer de 2015 
 

Avui els companys ens hem tornat a assabentar pels mitjans de comunicació que s’ha pujat el 
nivell d’alerta terrorista a NIVELL 4 (de 5) GRAU ALT. 
Amb tota la vergonya aliena he de dir que aquesta informació no ha arribat a la immensa 
majoria dels sectors i, evidentment, als brífings no s’ha pogut informar augmentant el malestar i 
impaciència dels professionals que treballem a peu de carrer. 
 
Amb data 22 de gener del 2015 el SAP ens vam reunir amb la Divisió de 
Trànsit i amb el Comissari de Mobilitat, on els vam comentar l’important 
dèficit d’informació als brífings sobre seguretat, terrorisme gihadista, 
violència comuna i notícies d’interès policial i sobre la manca de mesures de 
seguretat que tenen els professionals de l’especialitat de Trànsit davant el 
nivell d’alerta terrorista gihadista, on se’ns va contestar que l’alerta terrorista 
principalment anava encaminada a unitats d’USC i d’Ordre Públic ja que 
l’amenaça va dirigida a llocs públics amb aglomeracions de gent.  
 

Amb data 26 de gener del 2015 des del SAP ja vam denunciar públicament amb 
escrit registrat  davant la sotsdirectora General de RRHH la desinformació que 
patim els agents als brífings, en relació al terrorisme gihadista però també sobre 
violència comuna i altres aspectes com accidentabilitat en Regions Policials veïnes, 
operacions dintre de la pròpia  ABP entre diferents unitats o especialitats...  
 

 
Amb data 2 de febrer del 2015 des del SAP ja vam denunciar públicament 
amb escrit registrat davant la sotsdirectora General de RRHH la manca de 
mesures de seguretat a l’especialitat de Trànsit davant el nivell d’alerta 
terrorista gihadista. 

 
La Secció Sindical de l’Especialitat de Trànsit del SAP hem 
tingut coneixement d’una Ordre de Servei de la Regió Policial 
Central (aprofitem per felicitar-los) on s’ordena una sèrie 
de mesures de prevenció d’accions terroristes d’origen 
gihadista també per a l’especialitat de trànsit. 

 
 

La Secció Sindical de l’Especialitat de Trànsit del SAP demanem que es generalitzi 
aquesta ordre de Servei a la resta dels sectors de trànsit fent-la universal i que la 
completin tenint en compte que els motoristes surten sense armilles antibales i sense la 
possibilitat de portar-les al vehicle. De la mateixa manera exigim que es centralitzi un servei 
d’informació que nodreixi diàriament d’informació als sectors, i aquests als brífings, de les 
novetat operatives i de les novetats referents a noves mesures de seguretat i d’autoprotecció.   
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