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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: Vals vestuari per les unitats de paisà 

Senyora; 

Tal i com consta a la web de licitacions de la Generalitat de Catalunya, al mes de juny del 
present any, es va adjudicar el subministrament de la roba de paisà en forma de val 
bescanviable. 

Segons l’esmentada web, l’empresa adjudicatària tornarà a ser ITURRI (MACSON en última 
instància) ja que ha estat l’única que es va presentar. 

Aquesta vegada no entrarem en la idoneïtat de l’empresa ni en el tipus de compensació que 
es fa. Ja em exposat moltes vegades que l’empresa no compleix amb les necessitats del 
col·lectiu i que el lliurament de vals no es el més idoni.  

Sempre hem defensat i defensarem que s’hauria de fer un ingrés dels diners als 
beneficiaris i que aquests comprin on vulguin. 

Però no li adrecem l’escrit per aquest motiu. Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-
FEPOL) volem denunciar que, si el subministrament es va acordar al mes de juny i contant 
els terminis legals per impugnacions, no pot ser que les persones membres del cos de mossos 
d’esquadra que realitzen les seves funcions amb roba de paisà, encara no hagin rebut el val 
corresponent per fer les compres.  

No podem deixar que passi com altres vegades en que el val arriba el mes d’octubre (donem 
per fet que això ja és inevitable) o novembre i que el termini per fer ús acabi al 30 de novembre. 

Per tant li demanem que es gestioni el que sigui necessari amb l’empresa adjudicatària 
per tal que el termini de bescanvi sigui el més llarg possible. I en tot cas que es 
garanteixi com a mínim 6 mesos per fer-ne ús. 

I aprofitant el present des del SAP-FEPOL ens posem a la disposició de l’administració per tal 
de tractar la millora d’aquesta compensació que com ja li hem manifestat, passa per l’ingrés 
de l’import a cadascú dels beneficiaris. 

Atentament, 

 
 
Emili MENCÍA CATALAN 
Secretari de la secció d’investigació  
SINDICAT AUTÒNOM DE POLICIA (SAP-FEPOL) 

Barcelona 27/09/2020	


