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E-4/2021 

Esperança Cartiel Armida 
Subdirectora General de Recursos Humans 
Direcció General de la Policia 
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona 

Assumpte: Manca d’equips informàtics a la Unitat d’Investigació Bàsica de l’ABP 
de Reus. 

Senyora, 

Des de Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), amb el present escrit volem 
denunciar l’actual problemàtica que pateix la Unitat d’Investigació Bàsica de l’ABP de 
Reus respecte la manca d’equips informàtics, la qual dificulta i molt, el seu correcte 
funcionament. 

Aquesta Unitat d’Investigació, la qual està formada actualment per trenta-quatre (34) 
agents, quatre (4) caporals i dos (2) sergents, es distribueix (a més dels que es destinen 
a Cambrils) en quatre (4) grups. Cadascun dels grups assumeix entre quatre (4) i sis (6) 
efectius, a més d’un (1) caporal. 

Respecte els equips informàtics, a dia d’avui la Unitat d’Investigació de Reus disposa de 
vuit (8) ordinadors, dos (2) dels quals es destinen de manera fixa a l’anàlisi de dades, 
dos (2) a policia científica i un (1) al Cap de la Unitat, quedant per tant només tres (3) 
equips per la resta d’efectius. 

Des de la nostra organització sindical considerem que la dotació actual d’equips 
informàtics per aquesta Unitat és del tot insuficient, la qual cosa està provocant una 
pèrdua important de temps per poder realitzar les tasques que tenen encomanades. 

A més, aquesta disfunció està provocant fins i tot (a més de la pèrdua de temps), que 
els efectius que hi estan destinats hagin de treballar en hores no programades a fi i 
efecte de poder realitzar els atestats o informes policials, amb la cura necessària que 
els correspon. 

Des del SAP-FEPOL volem posar de manifest que aquesta manca d’equips informàtics 
ja ha estat comunicada en diverses ocasions als serveis d’administració, així com també 
es va manifestar a la darrera reunió regional. No obstant i malgrat s’ha reconegut la 
necessitat d’incrementar la dotació d’equips informàtics, mai s’ha arribat a realitzar.  

És per això que des de la nostra organització sindical instem a la Sub-direcció general 
de recursos humans a fer les gestions oportunes amb la Sub-direcció general 
d’administració i serveis per tal que s’incrementi l’actual dotació d’equips informàtics de 
la Unitat d’Investigació de Reus a fi i efecte que les persones treballadores puguin 
desenvolupar les seves funcions amb les màximes garanties i agilitat possibles. 

Atentament, 

 

 

Eva Fernàndez Palacios  
Secció Sindical del SAP-FEPOL a la RP Camp de Tarragona 

Reus, a 13 de gener del 2021 


