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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: Segon oferiment a la Sala 112 de Reus. 

Senyora, 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) de manera constant ha denunciat la manca 
d’efectius que pateix la Sala 112 de Reus, com és per exemple el darrer escrit presentat en 
data de 3 de juny. La càrrega excessiva que des de sempre, han patit els efectius de la Sala 
112, però especialment després de l’assumpció de noves destinacions, ha fet més que 
necessari incrementar les persones que treballen en aquestes dependències policials. 

A l’efecte i en resposta a les necessitats denunciades per la nostra organització, aquest 
mateix estiu es va decidir incrementar en quinze (15), els efectius assignats a aquesta 
destinació en un primer oferiment. Així mateix, en aquestes mateixa resposta, se’ns va 
comunicar que el mes d’agost es materialitzaria un segon oferiment de dotze (12) efectius 
més, incrementant per tant en vint-i-quatre (24) les persones assignades en aquesta 
destinació. 

No obstant l’esmentat fins el moment, i si bé és cert que les manca d’efectius s’ha estat 
suplint mitjançant l’oferiment d’hores extraordinàries (fins i tot amb efectius d’altres regions), 
el segon oferiment previst pel mes d’agost no s’ha arribat a realitzar. 

És per això que des del SAP-FEPOL considerem que cal complir amb els objectius marcats 
arran de les nostres queixes i convocar de manera urgent el segon oferiment previst i 
manifestat del mes d’agost. A més cal fer-ho, més quan a dia d’avui, les hores 
extraordinàries que fins ara es proposaven, ja s’han deixat d’oferir, cosa que ha suposat un 
increment de la càrrega de treball dels efectius que estan treballant. 

Per tot l’exposat en aquest escrit, des de la nostra organització sindical instem a la 
Subdirecció general de recursos humans de la Direcció General de la Policia a fer les 
gestions pertinents per convocar de manera urgent el segon oferiment previst pel passat 
mes d’agost del 2020. No fer-ho, a més de perjudicar clarament el servei que s’ofereixen a 
les dotacions policials que depenen de la Sala 112 de Reus, posarà en risc la salut de les 
persones que a dia d’avui hi desenvolupen les seves funcions. 

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.  

 

 

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

Reus, 15 de setembre del 2020. 


