SOL·LICITUD ARMA TASER A LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA
La setmana passada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció, a petició de SAPOL, el Regidor Portaveu del
Grup Municipal de Junts per Catalunya, va demanar al govern municipal la
necessitat d’implementar les pistoles taser al cos de la Guàrdia Urbana amb la
finalitat de dotar als agents del cos de les mateixes, que els permetin afrontar
amb seguretat les intervencions policials, disminuir el nombre d’agents i
detinguts lesionats, protegir la integritat física de la ciutadania i reduir l’ús de les
armes de foc, evitant problemes majors.
Està demostrat que les pistoles taser faciliten el treball dels agents, són una eina
intermitja entre la defensa o ASP i l’arma de foc, que permet afrontar amb
seguretat aquelles situacions on la defensa o ASP es queda curta i l’arma de foc
excedeix els principis de proporcionalitat.
SAPOL com a sindicat professional, majoritari i representant dels agents de la
Guàrdia Urbana de Barcelona ha reclamat de forma reiterada, davant
l’Ajuntament i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, disposar
de pistoles taser, lligades a les càmeres unipersonals per disposar de totes les
garanties i una major seguretat dels agents i de la ciutadania, més tenint en
compte, que Mossos d’Esquadra i moltes policies locals de Catalunya ja disposen
de pistoles taser.
LA PROPOSTA VA SER REBUTJADA
Lamentem que el govern municipal deixi perdre aquesta oportunitat per ser
capdavanter, que no accepti la proposta, més quan els Mossos d’Esquadra i
moltes policies locals de Catalunya ja disposen d’aquestes eines i perquè és una
reivindicació de fa molts anys dels sindicats SAPOL, CCOO, UGT i de la plantilla
de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb la qual es podrien estalviar molts
problemes greus amb l’ús d’aquesta arma intermitja.
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