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ASA: La “xurreria” que pretenia ser una OAC 
(3a part) 

 
El Prat, 6 de febrer de 2020.- 

Com ja vam denunciar en els nostres 
dos comunicats anteriors de 18 i 24 de 
desembre, des de la Secció Sindical 
Metropolitana Sud del Sindicat 
Autònom de Policia (SAP-FEPOL) 
continuem treien a la llum pública, les 
pèssimes instal·lacions de les que 
disposa el cos de mossos d’esquadra a 
l’Àrea de Seguretat Aeroportuària. 

Tal i com ja denunciéssim en els dos 
comunicats anteriors sembla que a 
l’Administració no l’importi ni la 
seguretat, ni la integritat física, així 
com tampoc les condicions laborals 

sota les quals han de treballar els membres de la Policia de la Generalitat.  

I és que en aquest tercer comunicat de denúncia volem fer públiques les condicions sota les 
quals, els efectius policials han d’atendre a la ciutadania. Unes instal·lacions que més que 
policials, semblen una autèntica “xurreria”. 

Des del SAP-FEPOL denunciem que l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de la T2 no presenta cap 
tipus de mesura de seguretat, essent simplement un mòdul prefabricat que no té cap dels 
elements de protecció que tota instal·lació policial ha de tenir i que a tota dependència policial se 
li ha d’exigir. 

Instal·lacions accessibles sense cap impediment físic, una porta  dèbil, un passadís interior de 
lliure accés, vidres no blindats que a més, no preserven l’activitat que s’hi desenvolupa a l’interior 
són algunes, de les deficiències que des de la nostra organització sindical ja hem denunciat i que 
sincerament, ens fan sentir vergonya.  

SAP-FEPOL ja ha denunciat a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, les condicions sota 
les quals han de treballar els policies i les policies destinats a l’ASA. Però veient que els Caps i la 
Regió són perfectament coneixedors, des de la nostra organització sindical exigim que s’arregli 
de forma immediata les deficiències que des de fa massa temps venim denunciant.  

Considerem inadmissible que els efectius policials es vegin exposats, creiem lamentable que 
davant la vulneració de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral ningú faci res per 
solucionar aquesta lamentable situació i, malgrat la flagrant situació, s’hagi d’esperar a la 
resolució de la denúncia a la Inspecció de Treball o a la predisposició pressupostària. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


