
 
 

73/2015 

 
Sr.Albert Batlle i Bastardas 
Director General de la PGME 

 

Assumpte: Emmagatzematge de substàncies i altres proves 

 

Benvolgut Sr, 

 
USPAC ha denunciat públicament i a través d’escrits anteriors la manca de 

“diligència” en l’emmagatzematge de substàncies (marihuana) i altres proves. 

 

El problema ja fa anys que s’arrossega sense solució, i hem hagut de ser especialment 

contundents en les nostres declaracions per tal d’evitar més molèsties i malestar als 

companys/es que han de suportar les conseqüències d’aquest emmagatzematge, 

especialment a comissaries de territori. 
 

Aquestes declaracions no són infundades, ja que la inhalació continuada,  del procés 

biològic de les plantes, genera problemes de salut (mals de cap, marejos, etc). Sense 

entrar molt en profunditat, li adjuntem un article de premsa, que relata la situació 

patida per una familia en un fet similar. 

 
Hem pogut llegir i escoltar declaracions del Departament, que lluny de donar una 

resposta definitiva al problema, al·lega: Problemes puntuals i no tenir constància 

formal de les queixes. 

 

Doncs amb el present escrit li volem transmetre, que el problema NO es puntual i 

que té sobradament constància del que hem exposat. Li adjuntem respostes que 
hem rebut a denúncies idèntiques presentades pel nostre sindicat: 0261S/8964/2012 

de 26-6-2012, 0261S/10923/2012 de 21-09-2012 i 0261S/10422/2013 de 19-11-

2013. 

 

Som conscients de les obligacions com a agents de l’autoritat en la preservació i 

custòdia de proves. 

 
Per tot això, li demanem que prioritzi una solució EFICAÇ que faci que aquesta 

custòdia no pertorbi  les condicions laborals dels membres del CME, ni que els 

ciutadans i altres persones que hagin de fer ús de les instal·lacions policials s’emportin 

una imatge distorsionada de la realitat. 

 
 
Catalunya, 7 de setembre de 2015. 
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