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ACTUACIÓ SENSE EMPARAMENT LEGAL DE 
L’ÀREA D’INVESTIGACIÓ INTERNA (DAI) 

 
 
Des d’USPAC hem denunciat una nova il·legalitat del Departament, concretament 
d’una actuació sense emparament legal de l’Àrea d’Investigació Interna, els quals 
pretenen realitzar unes proves “lofoscòpiques” a uns companys/es. Des del sindicat 
USPAC considerem que aquesta actuació excedeix els límits de legalitat 

establerts, essent una actuació contrària a Dret i abusiva, per quant: 
 
• D’entrada, s’està creant una sospita de culpabilitat genèrica i àmplia sobre tota 

una Unitat, sense indicis de culpabilitat sobre una persona concreta.  
 
• No es pot crear una culpabilitat vers aquells agents que en exercici del seus 

legítims drets no vulguin fer l'anàlisi “lofoscòpic”. Fan que siguin assenyalats per la 
resta de membres de la Unitat, com a sospitosos d’un delicte. 

 
• Això és del tot inadmissible i contrari a “l’exemplaritat” que amb tanta vehemència 

defensa l’AII (DAI) en altres ocasions. 
 

• No es pot permetre aquest tipus de proves sense que existeixin indicis sobre una 
persona determinada, utilitzant-la amb un caràcter “prospectiu”, del tot contrari a 
Dret i sense autorització judicial. 

 
• No val a dir que aquesta prova és “voluntària”, ja que les conseqüències de negar-

se a fer-se per un agent del CME, comportaria posar-li en el focus de la diana de 
cara als altres companys. Això atempta contra el seu dret fonamental a la dignitat. 

 
• A més a més, les empremtes són unes dades de caràcter personal protegides, ja 

que serveixen per a identificar a un individu. No existeix cap protocol d’actuació ni 
possibilitat de fer-se aquesta prova amb les garanties exigides, ja que no s’ha 
creat un arxiu pel seu emmagatzematge, ni un titular de l’arxiu, no s’ha indicat la 
seva finalitat, drets d’accés, cancel·lació,... és a dir, tot allò que té a veure amb la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades i l’obligatori compliment. 

 
• Clar, a no ser el cas que tots els funcionaris estiguin “investigats” en un 

procediment judicial, o existeixi incoació d’expedient contra un d’ells en concret, 
però mai de forma genèrica com s’està fent. 

 
 
Per això, demanem al Conseller i Director General que tinguin a bé acabar amb 

aquesta “cacera de bruixes encoberta”, i amb absolut respecte als drets dels 

agents del CME, ordeni aturar les proves lofoscòpiques previstes per tots els 
membres de la Unitat, promogudes per la Divisió d’Afers Interns. 

 

PROU IL·LEGALITATS DE LA DAI !!! 
 


