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Amb COVID-19, l’ABP Esplugues és una bomba de
rellotgeria
Barcelona, de del 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia
(SAP-FEPOL) porta massa temps
denunciant l’amuntegament que
pateix
l’Àrea
Bàsica
Policia
d’Esplugues. Fins a dos-cents deu
(210) mossos es veuen obligats a
compartir un espai del tot insuficient
com és el vestuari.
Sembla mentida que, malgrat les
vegades que hem avisat i que ho hem
denunciat, encara haguem de tornar
a dir que la situació en aquesta comissaria, en tant que posa en greu risc la salut de totes les
persones que hi treballen, és més que crítica.
I és que aquesta ABP; a més d’acollir els efectius propis que té qualsevol altre comissaria, fa anys
que també hi estan destinats els efectius policials de l’ARRO Metro Sud, la qual cosa produeix un
apilonament de gent.
La saturació que es produeix en el vestuari, a les dutxes, al pàrquing o en altres zones comunes,
amb l’actual situació sanitària per COVID-19 incrementa el risc que ja de per si sol existeix.
Aquesta saturació ha estat denunciada per SAP-FEPOL tant a les reunions regionals (des del
2017 i previ a la pandèmia), per escrit, com també a la pròpia Inspecció de Treball. Així mateix,
sempre hem proposat la mateixa solució: el trasllat de l’ARRO a l’edifici A de les instal·lacions
aeroportuàries del Prat de Llobregat.
Malgrat la solució podria semblar fàcil, es porta marejant la perdiu un temps excessiu i tot es
justifica amb qui paga les obres de la nova comissaria. Però tot té un límit! No podem seguir en
aquesta lamentable situació i aquesta vegada, ni que sigui per la salut de totes les persones que
treballen en aquestes dependències, s’hauria d’accelerar i fer les obres.
I és que des de la nostra organització sindical tenim clar que, o bé es posa solució a la brutal
massificació de gent en aquesta comissaria, o al final sortiran problemes greus. Fins avui hem
estat de sort, però tal i com ha passat en algunes dependències, el dia que esclati un positiu en
aquesta ABP, els contactes estrets ens posaran en una situació molt complexa.
Les distàncies mínimes son impossibles de garantir! Tal i com hem denunciat a la Inspecció de
Treball les mesures mínimes e salut i seguretat laboral no es compleixen i per tant cal actuar ràpid
i en conseqüència. És per això que novament, des del SAP-FEPOL exigim al Departament
d’Interior que acceleri per tal que les noves instal·lacions per a l’ARRO siguin realitat de manera
imminent. De no ser així, continuarem temptant la sort! I qui sap si ja se’ns ha acabat!
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