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Assumpte: Increment de les mesures de seguretat a les ABP de Ripoll, Olot i Girona. 

Senyora, 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ve denunciant des del 2017 la facilitat amb què 
es pot accedir a les comissaries. És evident que, tal i com s’ha reconegut fins i tot en algunes 
sessions ordinàries del Consell de la Policia a preguntes de la nostra organització, algunes de les 
dependències policials del cos de mossos estan totalment desprovistes d’elements de seguretat. 

Ja a la reunió regional de la Regió Policial de Girona del 27 de març de 2017, i també en resposta 
de les nostres peticions, el Cap de la Regió ens va informar que estaven en negociacions amb 
l’Ajuntament de Girona per col·locar fitons, bolardes, blocs de formigó que substituïssin les actuals 
tanques grogues que hi havia a les comissaries de Sala i Trànsit de Girona i de l’ABP Girona. Així 
mateix, també se’ns va informar que es faria extensa a la resta de la regió. 

Alhora i després dels atemptats perpetrats l’agost del 2017, aquestes gestions es van accelerar,  
col·locant-se impediments físics per evitar encastaments amb vehicles a les comissaries. No 
obstant i malauradament no es van posar aquestes barreres a totes les comissaries. Ripoll, Olot i 
Vistalegre de Girona son algunes de les dependències que des de llavors, SAP-FEPOL ha vingut 
reclamant la necessitat de dotar-les.  

Ja deveu ser coneixedora dels fets esdevinguts aquesta matinada. Un ciutadà s’ha personat a la 
comissaria de Ripoll per posar una denúncia, ha trucat a l’intèrfon i en veure que s’havia d’esperar 
a l’arribada d’una patrulla per recollir-li la denúncia que venia a presentar ha pujat al seu vehicle i 
s’ha encastat contra l’edifici, arribant a entrar al seu interior amb el turisme. Per sort només s’han 
patit danys materials i aquest ciutadà ha estat detingut. 

Des de la nostra organització sindical considerem intolerable que després de portar anys amb un 
alt nivell antiterrorista i que es digués que es posarien impediments físics a les comissaries, encara 
hi hagi comissaries que no en tinguin.  

Per tot l’exposat demanem que de forma urgent i immediata es posin impediments físics tant a 
la comissaria de Ripoll, la d’Olot, la del carrer Vistalegre de Girona, com tota aquella comissaria 
que encara no en disposi, per tal d’evitar que tornin a passar fets com aquests. 

Atentament,  

 

 

Robert Caler 
Secretari General del SAP-FEPOL a la RP Girona 

Girona, 14 d’octubre del 2020 


