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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: La Unitat d’Investigació ABP-Alt Camp no disposa de càmera fotogràfica 
en condicions 

Senyora, 

La Unitat d’Investigació de l’ABP-Valls està fent ús d’una càmera fotogràfica espatllada, que 
presenta una sèrie de deficiències per poder desenvolupar amb suficients garanties de 
qualitat i eficiència, les tasques inherents als serveis de Policia Científica i investigació 
criminal. 

Aquesta càmera va ser entregada com a dotació de la unitat d’investigació a l’any 2008, any 
que es va inaugurar el desplegament del CME a l’Alt Camp. Des de llavors aquesta càmera 
no ha estat mai substituïda ni renovada, per una de millor qualitat i prestacions més 
modernes. 

Fa 2 anys que des de la pròpia Unitat d’Investigació es va enviar una nota informativa al 
servei d’Administració de la Regió Camp de Tarragona tot informant de les anomalies que 
s’observaven a la càmera i que tenia part dels seus components fets malbé: entre d’altres la 
pantalla LCD de visualització i parts plàstiques del cos de la càmera que s’han deteriorat per 
l’ús. 

El servei d’administració informa des de fa temps que la dotació càmeres està a punt 
d’arribar, però aquest fet no ha acabat de concretar-se i la situació es crítica. 

No cal esmentar que una càmera espatllada perjudica molt seriosament el servei d’IOTP’s 
on la qualitat de la imatge es fonamental per poder identificar empremtes anònimes i també 
les ressenyes dels detinguts veuen com els seus estàndards de qualitat no es donen perquè 
s’utilitza una càmera amb deficiències tècniques a banda de ser antiga i desfasada. 

És per això que des del SAP-FEPOL instem a la Subdirecció General de Recursos Humans 
a fer les gestions oportunes per tal de reposar per via d’urgència aquesta càmera d’urgència 
o que, en cas d’impossibilitat, sigui substituïda per una altra en condicions fins que arribi la 
remesa de noves càmeres a la RPTC. 

Atentament, 

 

 

 

Òscar Espanyol Raluy 
Delegat del SAP-FEPOL a la RP Camp de Tarragona 

Tarragona, 10 de febrer del 2020 


