
 

 
Bailèn 82, 1r 2a 

08009 Barcelona 

T933 040 500 F933 181 862 
spc@spc-me.cat 

www.spc-me.cat 

Sr. Pere Ferrer i Sastre 
Director General de la Policia 
Departament d’Interior 
 
 
Barcelona, 23 de febrer de 2022 
 
Senyor director general, 
 
La nostra organització sindical, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), ha rebut 
queixes per part d’agents del CME, relacionades amb la manca d’espai que hi ha en el 
seient del copilot d’un dels models del vehicle oficial, logotipat, de la marca SEAT, 
model: ATECA. 
 
Una manca d’espai, que molts agents han de patir quan han d’ocupar aquest espai 
durant el servei que tenen assignat, encara que el seient del copilot es trobi al màxim 
de la seva extensió, fet que provoca que l’agent toqui amb els seus genolls la part 
frontal (guantera), amb la incomoditat que això comporta. I a més, això augmenta el 
risc de lesions que pot patir l’agent en cas de produir-se un accident de circulació, on 
es vegi involucrat concretament aquest tipus de vehicle policial. 
 
Per tot el que hem exposat, demanem una solució tècnica que garanteixi la seguretat i 
les bones condicions laborals dels agents del CME que han de fer la seva tasca policial 
mitjançant la utilització d’aquest model de vehicle. 
 
 
Espero que sigui atesa aquesta proposta. 
 
 
Atentament 
 
 
 
 
 
David José Mañas 
Secretari General 
Sindicat de Policies de Catalunya 
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Reportatge fotogràfic d’un vehicle del CME de la marca SEAT, model: ATECA, on hi ha 
la problemàtica de la manca d’espai interior: 
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Presentació d'escrit sindical a la DG de la Policia 

Versió Adobe: 21.01120039

Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Raó social

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

Tipus de document d'identificació

NIF

Número d'identificació

G62930029

Adreça
Tipus de via

Carrer

Nom de la via

de Bailèn

Número

82

Bloc Escala Pis

1

Porta

2

Codi postal

08009

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Municipi

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Carrer de Bailèn, 82. 08009 Barcelona (BARCELONA)Verifica l'adreça Accepta

Dades del/de la representant
Nom

DAVID

Primer cognom

JOSE MAÑAS

Segon cognom

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

38074671B

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:

Telèfon fix

933040500

Telèfon mòbil

933040500

Adreça de correu electrònic

spc@spc-me.cat

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.

Correu electrònic

SegüentEsborra les dades
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Presentació d'escrit sindical a la DG de la Policia 

Versió Adobe: 21.01120039

Indiqui a quina unitat adreça aquest escrit (Subdirecció General de Recursos Humans de 
la Direcció General de la Policia, Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut 
Laboral...)
Director General de la Policia

Copiar dades a Notificacions

Comunicacions, notificacions i posada a disposició

D'acord amb l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
les notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud han de ser electròniques.

Especifiqueu les persones que podran accedir a aquestes notificacions i, per a cadascuna, indiqueu l'adreça electrònica en què 
voleu rebre els avisos de la posada a disposició de les vostres notificacions i un telèfon mòbil en què, addicionalment, rebreu un 
avís SMS.

Nom

DAVID

Primer cognom

JOSE MAÑAS

Segon cognom

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

38074671B

Telèfon mòbil

933040500

Adreça de correu electrònic

spc@spc-me.cat

Afegeix Persona

Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a 
l'espai Àrea privada > Notificacions electròniques, o al Canal Empresa, a l'espai Tràmits i Formularis > Notificacions electròniques. 
Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d'identificació i signatura establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista de certificats 
admesos. 

Recordeu: 

Des que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si un 
cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada. 

Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, la notificació es considerarà practicada. 

Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrònica en l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que indiqueu i, si escau, 
la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

Adjunta Suprimeix MostraobligatoriEscrit sindical a presentar a la DGP (format pdf - mida màxima permesa 5120KB) 
Espai_Seat_Atecaf.pdf

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5MB.
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Declaració Responsable
 
Declaro que les dades que faig constar en aquest document i els annexos que l'acompanyen són certes

SegüentEsborra les dades Anterior
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Presentació d'escrit sindical a la DG de la Policia 
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Protecció de dades
  
Tractament:  serveis i tràmits gencat  
Responsable:  Direcció General d'Atenció Ciutadana 
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma 
corporativa Gencat Serveis i Tràmits 
Legitimació:  interès públic o exercici de poders públic 
Destinataris:  departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de 
tractament que proveeixen els serveis TIC 
Drets:  sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquest drets, més 
informació a enllaç 
Informació addicional:  enllaç 
 

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades

Valida Desbloqueja

 

El document està signat. 

Per tramitar la sol·licitud heu de tornar a tràmit en línia, seleccionar el fitxer i enviar-lo a tramitar.

Signatura

! Atenció: només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l'Agència Catalana 
de Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos. 

No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe. 

Si voleu signar amb DNI electrònic (eDNI), heu de deshabilitar el mode protegit del Reader XXI. Consulteu aquí com fer-ho.

Signatura de la persona DAVID JOSE MAÑAS 

Desa

Esborra les dades Anterior

38074671B DAVID 
JOSE (R: G62930029)

Firmado digitalmente por 38074671B 
DAVID JOSE (R: G62930029) 
Fecha: 2022.02.23 12:50:00 +01'00'
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El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de l'enviament de documentació

•  Fitxer enviat:  formulariDGP003SIND220223124706.pdf  
•  Resum*:  0363ab9ab158246fdaa820158e850acd8f899085a1e4d52218b26608bbec9048 

Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

*

Dades generals

Data de registre

23/02/2022 12:51:01

Número de registre

9015-359653/2022

Codi de tràmit (ID)

QHP945F95

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària
DAVID JOSE MAÑAS SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA; NIF: 
38074671B; Persona jurídica

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell 
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i 
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Versió Adobe: 21.01120039

Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Raó social

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

Tipus de document d'identificació

NIF

Número d'identificació

G62930029

Adreça
Tipus de via

Carrer

Nom de la via

de Bailèn

Número

82

Bloc Escala Pis

1

Porta

2

Codi postal

08009

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Municipi

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Dades del/de la representant
Nom

DAVID

Primer cognom

JOSE MAÑAS

Segon cognom

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

38074671B

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:

Telèfon fix

933040500

Telèfon mòbil

933040500

Adreça de correu electrònic

spc@spc-me.cat

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.

Correu electrònic
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Presentació d'escrit sindical a la DG de la Policia 

Versió Adobe: 21.01120039

Indiqui a quina unitat adreça aquest escrit (Subdirecció General de Recursos Humans de 
la Direcció General de la Policia, Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut 
Laboral...)
Director General de la Policia

Comunicacions, notificacions i posada a disposició

D'acord amb l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
les notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud han de ser electròniques.

Especifiqueu les persones que podran accedir a aquestes notificacions i, per a cadascuna, indiqueu l'adreça electrònica en què 
voleu rebre els avisos de la posada a disposició de les vostres notificacions i un telèfon mòbil en què, addicionalment, rebreu un 
avís SMS.

Nom

DAVID

Primer cognom

JOSE MAÑAS

Segon cognom

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

38074671B

Telèfon mòbil

933040500

Adreça de correu electrònic

spc@spc-me.cat

Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a 
l'espai Àrea privada > Notificacions electròniques, o al Canal Empresa, a l'espai Tràmits i Formularis > Notificacions electròniques. 
Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d'identificació i signatura establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista de certificats 
admesos. 

Recordeu: 

Des que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si un 
cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada. 

Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, la notificació es considerarà practicada. 

Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrònica en l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que indiqueu i, si escau, 
la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

obligatoriEscrit sindical a presentar a la DGP  
• Fitxer adjuntat: Espai_Seat_Atecaf.pdf 
• Resum: 246dfc9efd25f6f1f61f41d0d214613846853c3b59d35b22a726f1a3dd7eba8c

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5MB.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
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Presentació d'escrit sindical a la DG de la Policia 

Versió Adobe: 21.01120039

Declaració Responsable
 
Declaro que les dades que faig constar en aquest document i els annexos que l'acompanyen són certes
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Protecció de dades
Tractament:  serveis i tràmits gencat  
Responsable:  Direcció General d'Atenció Ciutadana 
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma 
corporativa Gencat Serveis i Tràmits 
Legitimació:  interès públic o exercici de poders públic 
Destinataris:  departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de 
tractament que proveeixen els serveis TIC 
Drets:  sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquest drets, més 
informació a enllaç 
Informació addicional:  enllaç

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades

          

http://economia.gencat.cat/drets
http://economia.gencat.cat/serveis-tramits

