
   

SPC SME CAT 

DENUNCIEM MANCA D’ EFECTIUS A LA 

COMISSARIA DE SANT MARTÍ 
 

En data 1 de desembre de 2014, la Trisindical hem adreçat escrit al Director General 
de la Policia per recordar-li que  El passat 4 de novembre ja el vàrem alertar sobre la 
manca d'efectius que pateix la comissaria de districte de Sant Martí, especialment 
des que es va eliminar el servei de vigilància i control de l'edifici que realitzava 
l'empresa "Prosegur", havent de ser els propis agents allà destinats els qui han 
d'assumir aquest servei.  
 

Aquesta situació, tal i com vàrem denunciar, ha portat als 
comandaments a planificar patrulles en patrullatge 
unipersonal -un fet que augmenta el risc per l'agent que 
ha de respondre sol davant qualsevol eventualitat-. 
 
En el darrer escrit ja el vàrem informar de situacions 
concretes com a conseqüència d'aquesta greu manca 
d'efectius, però ara hem volgut informar d'altres fets 
esdevinguts durant el darrer cap de setmana del 22-23 de 
novembre, en torn de 12h de matins: 

 
 Han iniciat servei els indicatius G1000 i V1002.  
 A l'inici del servei, s'ha hagut de muntar un servei "Argot mòbil" per donar cobertura al 

CUAP de Fluvià, ja que un indicatiu es trobava amb una persona detinguda. 
 Enmig del brífing, el sergent ha ordenat fer un trasllat d'una altra persona detinguda durant 

el torn de nit a Les Corts.  
 El resultat: finalment, el servei l'ha iniciat l'indicatiu G1000 en patrullatge UNIPERSONAL, i 

amb dues baralles en espera. 
 
Considerem que aquesta situació és totalment insostenible, tant pel servei que s'està donant a la 
ciutadania, com pel fet que els agents es troben impotents per a donar resposta als requeriments 
que han d'atendre, amb un greu risc per a la seva integritat.  
 

Així doncs, demanem que s’ augmenti el nombre d'agents destinats a la CD Sant 
Martí, per tal d'adaptar la plantilla als requeriments actuals del servei que desenvolupa. 

 
Atentament, 
 
Barcelona, a 1 de desembre de 2014 


