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Esperança Cartiel Armida 
Subdirectora General de Recursos Humans 
Direcció General de la Policia 
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona 

Assumpte: Mecanismes de seguretat en els nous vehicles del cos de mossos 
d’esquadra. 

Senyora, 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha rebut diverses aportacions d’efectius 
policials que tenen a veure amb els nous vehicles mampara que el cos de mossos d’esquadra 
acaba d’estrenar. Unes aportacions que en cas de ser valorades millorarien els vehicles que 
especialment fan servir les unitats de seguretat ciutadana i trasllats. 

És evident que el cos de mossos d’esquadra, en l’exercici de les seves funcions, realitza 
diàriament un nombre important de trasllat de persones (ja siguin detingudes o preses) amb 
els vehicles mampara. 

El cert és que els vehicles de l’anterior flota disposaven d’una palanca manual al costat de les 
portes davanteres, que en cas d’urgència per trasllat d’una persona violenta, es podia accionar 
per obrir la porta de manera ràpida i segura. 

Amb els nous vehicles s’ha comprovat que aquesta palanca o mecanisme no hi és, fet que 
provoca que en cas d’haver d’introduir a una persona que oposa clara resistència o violència 
a l’interior del vehicle, un dels dos efectius policials s’ha d’introduir al turisme, posar la clau en 
el contacte i polsar el botó que desbloqueja les portes del mampara. 

Com diguem, si la situació és violenta (ja sigui per les accions del propi detingut o pres, o per 
la situació de l’entorn on es produeix la detenció), un dels dos agents quedarà sol mentre que 
l’altre obre la porta. Això genera una situació que, amb la palanca que tenien els anteriors 
vehicles, es podia evitar. 

Sense anar més lluny i posant com a exemple una actuació realitzada a Lleida, en una 
actuació policial amb persona violenta, mentre que un dels agents s’introduïa al vehicle per 
obrir les portes (tal i com us hem manifestat) i tornava a la posició del seu binomi, el vehicle 
es tornava a bloquejar ja que el desbloqueig només dura cinc (5) segons. 

És per això que des del SAP-FEPOL instem a la Sub-direcció general de recursos humans a 
fer les gestions oportunes respecte la comprovació dels fets que us venim a denunciar, així 
com també a fer totes aquelles que la solucionin un cop verificades. 

Atentament, 

 

Joan Carles Mas 
Delegat del SAP-FEPOL a la Regió Policial de Ponent 

Lleida, 19 de desembre del 2020	


