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ABP EIXAMPLE: EXIGIM SEGURETAT! 

                                                  Barcelona, 10 d’abril de 2015 
 
Davant la manca de mesures eficients de seguretat a l'ABP Eixample, el nostre sindicat ha 
fet gestions i propostes de millora de seguretat per aquestes instal·lacions per garantir un 
servei que no posi en perill la integritat física dels agents que s'hi troben destinats. 
 
La resposta que s'ha rebut és que altres sindicats van sol·licitar setmanes abans que un 
segon agent realitzés també el servei de vigilància estàtica a la porta d'accés al pàrquing, 
motiu pel qual ara hi ha dos efectius realitzant aquesta funció. 
 
Des del SAP ja es va proposar eliminar aquest servei presencial controlant l'accés a 
porta mitjançant control remot d'apertura de la porta d'accés al pàrquing, però s'ha 
refusat aquesta mesura al·legant que els agents que es troben a  la recepció, pel volum de 
treball d'aquesta ABP, no es trobarien en condicions de garantir un control de vigilància 
eficaç, donat que han d'atendre el públic que s'adreça a l'ABP per tal d'interposar denúncies, 
i que per tant no hi ha previsió de suprimir aquest servei d'estàtica a la porta de 
pàrquing ni substituir-lo per un control remot. 
 
És per aquest motiu que des del SAP exigim que s'instal·lin mesures reals de seguretat i que 
millorin l'autoprotecció de cada agent que ha de realitzar aquest servei.  
 
No volem solucions improvisades, sinó la instal·lació i manteniment d'un sistema 
integral de protecció activa mitjançant una infraestructura tancada d'alçada suficient 
amb cobertura total, dissenyada de manera que pugui ser retirada ràpidament en cas 
d'haver d'efectuar una evacuació d'emergència que garanteixi la integritat de 
qualsevol agent que hagi d'efectuar el servei a la porta. 
 
exigim la instal·lació de noves càmeres a l'entrada principal, que permetin el bloqueig de 
portes i que l'agent que es troba a recepció pugui controlar el públic entrant amb seguretat. 
 
Ens trobem en Nivell d'alerta 4, i que les mesures que exigim han de ser executades 
de manera immediata davant el risc real d'actes terroristes que poden posar en perill 
la vida de qualsevol agent del cos. No podem al·legar raons pressupostàries per 
deixar de banda la protecció integral de cadascú dels agents que dia a dia realitzen el 
seu servei i que poden ser objectiu d'atemptat. Deixem de mirar cap a una altra banda! 
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