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EN RELACIÓ ALS FETS DE
RUBÍ
Barcelona, 16 de desembre del 2016.-

En relació als fets esdevinguts ahir a Rubí i que, com a conseqüència dels
mateixos tenen a un dels nostres companys hospitalitzat amb pronòstic reservat,
El Sindicat Autònom de Policia (SAP) vol fer les següents consideracions:
Primer.- La nostra organització sindical recolza l’actuació duta a terme pels
nostres companys, els quals pretenien identificar una persona que possiblement i
segons aparença física, podria tenir una ordre de recerca i detenció vigent.
Segon.- A tal efecte condemnem els fets que han provocat que el nostre
company estigui hores d’ara amb un coma induït a l’Hospital de la Vall d’Hebron
de Barcelona.
Tercer.- Davant les noticies aparegudes que indiquen que la detenció de l’autor
dels fets s’ha deixat sense efecte, malgrat restar pendent per resoldre’s un
procediment d’habeas corpus, la nostra organització sindical insta al cos a
donar una versió oficial i pública que justifiqui els motius d’aquesta
decisió.
Quart.- No entenem com davant d’uns fets tant greus i sobre els quals ha de ser
l’autoritat judicial la que hagi de resoldre, que sigui una ordre jeràrquica la que
acabi decidint la situació de la persona detinguda.
Cinquè.- Sobre la convocatòria de concentració convocada pel propi col·lectiu a
les 19:00 hores del dia d’avui davant les portes de la Comissaria de Rubí, el
Sindicat Autònom de Policia hi estarà present com a mostra de suport al nostre
company ferit.
Sisè.- La nostra organització considera que, en cas de resultar certes finalment
les informacions que circulen per les xarxes socials, fets com els ocorreguts
aquesta nit dinamiten l’estat d’ànim de tot el col·lectiu, la qual cosa també hauria
de ser tinguda en compte per la direcció del cos.
Per últim, la nostra organització sindical no vol deixar passar l’oportunitat per
donar el nostre recolzament al nostre company ferit, a tota la seva família i a tots
els seus companys.
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