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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: Accés per la porta lateral i modificació de la centraleta de la Comissaria de Salou.
Senyora,
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ve denunciant de manera reiterada les mancances que des
de fa anys pateixen els efectius destinats a la Comissaria de Salou. A tall d’exemple ja l’any 2016, la nostra
organització sindical denunciava diverses qüestions que vulneraven la normativa sobre seguretat i salut
laboral.
En no haver quedat resoltes les deficiències que es produïen, ja en unes dependències policials que acollien
un total de vuitanta (80) persones amb tasques de seguretat ciutadana, s’han anat incrementant amb
l’agreujant que la Comissaria de Salou a dia ha vist com ha incrementat la seva capacitat -amb la
incorporació de tota l’Àrea de Recursos Operatius de la RPCT- fins a les cent vuitanta-dues (182) persones.
Una de les necessitats sol·licitades per la nostra organització sindical i que a més s’ha fet de manera
reiterada ha estat la d’instal·lar un porter automàtic amb codi, que permetés accedir als efectius per la
porta lateral que hi ha a la comissaria. No obstant, malgrat els reiterats escrits, la insistència en les
reunions amb els Caps de la Regió, i tot i que des d’Infraestructures se’ns havia comunicat que es resoldria
amb menys o més immediatesa, a dia d’avui aquesta demanda continua pendent de solució.
Així mateix, recordant que Salou i rodalies és un territori que en determinats períodes de l’any arriba a
triplicar la seva població, SAP-FEPOL ha vingut reclamant també una modificació del missatge de la
centraleta de trucades telefòniques per tal que l’efectiu policial que realitza servei de porta i que la gestiona
diàriament es pugui estalviar atendre aquelles persones que ja saben l’extensió de la comissaria a la que
truquen.
Hores d’ara, el fet que aquesta persona hagi d’assistir a la ciutadania que visita la comissaria, hagi de
gestionar totes les trucades telefòniques, hagi d’assumir la seguretat perimetral de l’edifici amb la vigilància
de les càmeres, hagi de donar accés als afectius policials que volen accedir a l’interior de les dependències
policials (els quals podrien accedir pel lateral en cas que se’ns hagués escoltat en l’anterior reclamació) i
hagi ara a més, d’assumir la vigilància dels contenidors de substàncies estupefaents fa del tot impossible (i
més en segons quines èpoques de l’any) que ho pugui assumir amb totes les mínimes garanties.
És per això que des del SAP-FEPOL instem novament i per enèsima vegada que es faci una modificació de
la centraleta de gestió de trucades telefòniques i es solucioni, amb la instal·lació del porter automàtic
codificat, l’accés per la porta lateral dels efectius de la Comissaria de Salou. Creiem que més de dos anys
reclamant aquestes millores es un tant vergonyós i més si tenim en compte el seu trist impacte pressupostari.
Atentament,

Eva Fernández Palacios
Delegada del SAP-FEPOL a la RPCT
Salou, 15 de desembre del 2020
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