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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: Formació DEA a totes les persones membres del cos de mossos 
d’esquadra. 
Senyora, 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) sempre hem apostat per la formació 
integral i descentralitzada per a totes les persones membres del cos de mossos 
d’esquadra. La intenció no és altra que la de garantir la seguretat dels mateixos efectius 
policials, així com també la de millorar el servei que donem a la ciutadania que servim dia 
a dia. 

En aquest sentit, actualment estem veient que s’ha iniciat el reciclatge i actualització 
del curs de manipulació del desfibril·lador extern automàtic (DEA) de tots els caps 
de torn dels diferents escamots de les unitat de seguretat ciutadana (USC), així com de 
la resta d’agents que ja disposaven d’aquesta formació. 

Des de el SAP-FEPOL celebrant aquesta formació per aquets efectius, veiem que el 
volum és del tot insuficients i que només sigui una part d’agents del cos els qui la realitzin. 

Actualment, són molts els Ajuntaments que estan col·locant aquests dispositius (DEA) en 
diferents llocs públics dels seus respectius municipis, per poder donar una resposta ràpida 
en cas d’alguna emergència. Això vol dir que no només els caps de torn es poden trobar 
en situació de la utilització dels DEA que porten al vehicle policial, sinó que la probabilitat 
pot ser més general.  

Per tant, des de la nostra organització sindical considerem que seria molt interessant que 
no només una persona tingui la formació per utilitzar aquests dispositius de forma segura 
i diligent. 

És per aquest motiu que des del SAP-FEPOL instem a la Sub-direcció general de 
recursos humans de la Direcció General de la Policia a fer les gestions oportunes per tal 
de poder assegurar que totes les persones del cos de mossos d’esquadra i 
prioritàriament, aquelles que patrullen dia a dia pels carrers del nostre país rebin la 
formació necessària per la utilització dels dispositiu DEA. Una formació descentralitzada, 
contínua i de qualitat millora sens dubte la resposta i els servei que donem a la ciutadania 
que servim. 

Atentament, 

 

 

Òscar Calvet Duran 
Secretari General del SAP-FEPOL a la RP Terres de l’Ebre 

Amposta, 7 d’abril del 2021 


