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Ha costat, però finalment ja s’han 
realitzat les millores a ARRO Girona 

Girona, 15 de febrer de 2021.- 

El 20 de juliol del 2018, el Sindicat Autònom 
de Policia (SAP-FEPOL) denunciava per 
primera vegada (735/E0716/2018) les 
deficiències que presentava l’edifici d’ARRO 
Girona i els incompliments en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 

Ja llavors, la nostra organització sindical 
denunciava el mal funcionament de les 

dutxes, la manca d’espais en els vestidors i tot un seguit d’aspectes que vulneraven la 
normativa vigent i atemptaven contra la salut i la seguretat de les persones destinades en 
aquestes dependències policials. 

Veient que el Departament d’Interior no solucionava les qüestions denunciades per la 
nostra organització sindical (ja fos en les reunions regionals, en el Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral o en la Comissió delegada d’Infraestructures), SAP-FEPOL va presentar 
denúncia davant la Inspecció de Treball (escrit amb número de registre 9015-
487115/2019 de 12 de juny). 

Presentada la denúncia, la Inspecció de Treball no trigava en fer l’activitat inspectora 
d’aquestes dependències i de donar-nos la raó a les nostres demandes.  

És per això que, gràcies a la insistència i a la perseverança de la Secció Sindical del SAP-
FEPOL a la RP de Girona, a dia d’avui s’han solucionat totes les qüestions denunciades 
per la nostra organització. 

Les dutxes ja funcionen correctament i els problemes ja s’han solucionat per haver-se 
col·locat els sistemes que permeten regular la temperatura de l’aigua. S’ha fet un vestidor 
nou amb els seus corresponents serveis de dutxa i lavabos. Així mateix s’ha substituït el 
sistema de generació d’aigua calenta sanitària que permet el subministrament d’aigua per 
a les necessitats pròpies del centre de treball. 

A més, cal remarcar que el nou vestidor de la planta primera, ha permès espaiar el 
vestidor de la planta baixa, permetent el compliment de la normativa sobre passos i 
superfícies recollida al Reial Decret 486/1997. 

Per tant, malgrat hagi costat, la nostra organització s’enorgulleix que finalment s’hagin 
adequat aquestes instal·lacions a les necessitats de les persones que hi treballen. Ens 
hagués agradat no haver hagut de recórrer a la Inspecció de Treball per fer totes les 
accions que finalment s’han realitzat. Però que finalment es compleixi la normativa ha 
estat i serà sempre la nostra prioritat. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


