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SAP-FEPOL DENUNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL LES 
CONDICIONS DELS EFECTIUS DESTINATS A L’AEROPORT 

 
Barcelona, 17 de desembre del 2018.- 

El Sindicat Autònom de Policia 
(SAP-FEPOL) no entén com 
edificis crítics com ho són les 
instal·lacions aeroportuàries 
poden presentar unes condicions 
com les que avui presenta, les 
que ocupen els efectius del cos 
de mossos d’esquadra destinats 
a l’Aeroport de Barcelona i més, 
estant en un nivell 4 sobre 5 
d’alerta antiterrorista. 

Des de la Secció Sindical de la 
RPM Sud de la nostra 

organització hem mantingut reiterades reunions amb tots els responsables policials per intentar 
canviar algunes situacions que a dia d’avui incompleixen la normativa en seguretat i salut laboral. 

No es pot acceptar que l’Oficina d’Atenció al Ciutadà sembli una autèntica xurreria. Unes oficines 
ubicades al mig de la T2 que ni donen, ni poden donar un servei de qualitat a la ciutadania, tal i com 
aquesta es mereix. 

No es poden acceptar una sala de brífing i uns vestidors  amb les actuals mesures de seguretat, per 
als nostres companys i per a la dels seus vehicles particulars. 

No es poden acceptar unes oficines sense espai suficient per encabir a totes les persones que 
treballen en aquestes dependències. 

No podem acceptar que, després d’haver-ho denunciat per escrit en data de 16 de novembre del 
2018 amb número de registre 0716/E968/2018 encara no s’hagi trobat una solució. 

Veient que hores d’ara tot continua igual, des de la nostra organització sindical, considerant-ho tot 
plegat del tot inadmissible i incomprensible, hem decidit interposar una denúncia davant la Inspecció 
de Treball de la Seguretat Social. 

A tal efecte esperem que els nostres responsables polítics i policials, i fins i tot d’AENA, es coordinin i 
arribin a donar una solució satisfactòria a la situació denunciada, per tal que totes aquelles i aquells 
que treballeu en aquesta destinació, ho feu en unes condicions mínimes. Alhora esperem que es 
mostri la preocupació deguda, no només per donar una imatge a la ciutadania, sinó també per 
incrementar fins al màxim, les mesures de seguretat i les condicions laborals dels efectius policials. 

Des de la Secció Sindical de la RPM SUD del SAP-FEPOL, amb la denúncia interposada a la 
Inspecció de Treball, esperem que aquesta situació millor, insistint al Departament d’Interior que 
adopti mesures urgents que solucionin el problema.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


