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Tres anys reclamant una màquina expenedora 
d’aigua per ARRO Girona. Fins quan? 

 
Girona, 29 de juliol de 2020.- 

Aquesta és la pregunta que venen fent-se els efectius destinats 
a l’ARRO de la RP de Girona des de fa molt de temps. 

Des del SAP-FEPOL s’han fet diverses gestions amb el Servei 
d'Administració Regional demanant-la. Però en resposta a les 
nostres demandes l’Administració ens han arribat a dir que era 
des de l’empresa de vènding, la qui no la volia instal·lar una 
màquina expenedora d’aigua, ja que a la comissaria no es 
consumien prou cafès com perquè els hi sortís a compte. 

Som coneixedors que tant el servei d’administració de l’ARRO, 
com els comandaments de la unitat han fet gestions per 
aconseguir aquesta màquina expenedora. Però els resultats 
obtinguts han estat els mateixos que vam obtenir nosaltres.  

Per altra banda, davant de la resposta negativa que rebíem de 
l’administració, des del SAP-FEPOL hem contactat amb 
l’empresa de vènding, la qual ens van explicar que no era del 
tot cert el que ens havien contestat des d'administració 
regional.  

Més concretament, ens van explicar que el contracte s’acabava 
aquest estiu i que amb la COVID-19 s’ha perllongat fins a finals 
d’any. És pel temps que quedava i no cap altre, el motiu pel 

qual han decidit no instal·lar una màquina expenedora d’ampolles d’1,5 litres. No obstant 
ens va indicar que fem una petició sol·licitant que per la renovació es tingui en compte la 
instal·lació d’aquesta màquina a la comissaria d’ARRO Girona. 

Des de la nostra organització sindical considerem molt curiós que després de tres anys 
demanant aquesta petició hagi de ser l’empresa de vènding la qui aporti informació de quan es 
podria aconseguir solucionar aquesta demanda. A més a més, hi ha el greuge comparatiu amb 
altres comissaries amb menys efectius que la d’ARRO Girona que sí disposen de màquina 
expenedora d’ampolles d’aigua d’1,5 litres. La paciència té un límit i la gestió d’Administració 
Regional està acabant amb ella. 

Que tinguem d’estar reclamant durant tres anys una màquina expenedora d’ampolles d’aigua 
sincerament és patètic. No demanem pas que siguin gratuïtes les ampolles d’aigua! Estem 
disposats a pagar-les. Faltaria més! Des del SAP-FEPOL continuarem fent les gestions per tal 
que a l’edifici Gaudí es posi una màquina expenedora d’aigües d’1,5 litres.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


