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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: Manca de vehicles i ordinadors a la UI de la Bisbal d’Empordà 

Senyora, 

En les darreres visites realitzades a la Unitat d’Investigació de la Bisbal per part els 
delegats del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem pogut comprovar que 
la dotació de vehicles és del tot insuficient. 

Actualment i des de fa ja molt temps, aquesta unitat disposa d’un únic vehicle per 
la realització de les gestions policials les quals no detallarem perquè són de sobres 
conegudes. 

Creiem que no cal donar moltes més explicacions i que la realitat parla per si mateixa, 
però tenint en compte que la petició de més vehicles s’ha fet per part del SAP-FEPOL 
i de la mateixa unitat en altres ocasions, potser no és suficient amb aquesta dada. 

Per si fos necessari li’n facilitarem més. La unitat actualment es composa de 23 
efectius sense comptar al cap de la mateixa. D’aquests aproximadament treballen uns 
8 o 9 mínim per torn. 

Si bé és cert que no tots els efectius han de sortir a la vegada, sí que és del tot 
necessari disposar com a mínim d’un altre vehicle encara que només sigui per fets 
sobrevinguts o emergències puntuals que es poden donar durant el servei. 

Finalment i per si el motiu de no dotar amb més vehicles la unitat és que la tasca 
d’investigació també requereix de feina al despatx, l’informem que el número de 
terminals informàtics també és insuficient. Aquest fet deixa a un cert número 
d’agents sense poder sortir al carrer ni poder instruir diligències.  

És per aquest tot l’exposat que li demanem que es de manera urgent sigui assignat 
un altre vehicle a la unitat, així com també sigui revisat el número d’equips informàtics. 

Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment. 

Atentament; 

 

 

 
Isaac MAZA BORJABAD   Emili MENCÍA CATALAN 
Delegat Regió Policial Girona  Secretari de l’especialitat d’investigació 
SINDICAT AUTÒNOM DE POLICIA (SAP-FEPOL) 

La Bisbal d’Empordà, 24 de febrer de 2021 

 


