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Consol Gonzàlez Cerezales 
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Carrer de la Diputació 355 (08009) Barcelona 

Assumpte: Baixes temperatures a l’ABP Baix Penedès. 

Senyora,  

Des de l’inici del desplegament de la PG-ME a la Regió Camp de Tarragona a l’any 2008 
l’ABP del Baix Penedès ha tingut constantment problemes amb la climatització: 

- A l’estiu s’han de posar “pingüins” perquè fa una calor insuportable que fa 
pràcticament impossible el desenvolupament de la tasca policial a l’interior de 
l’edifici policial. 

- A l’hivern s’han de instal·lar calefactors auxiliars perquè la temperatura a dins de 
l’immoble no supera els 17ºC. 

Han passat més de 12 anys des que el SAP-FEPOL va iniciar les reclamacions per millorar 
la qualitat de vida dels companys i de les companyes que treballen a l’ABP Baix Penedès 
per solucionar aquesta problemàtica que ha estat recurrent any rere any. 

Durant tot aquest temps en les reunions regionals amb l’Administració s’han reclamat 
solucions que sempre han estat provisionals i en cap cas, han solucionat de forma 
definitiva el problema, passant a ser  endèmic i recurrent. 

A dia d’avui la situació del sistema de climatització de l’ABP Baix Penedès continua igual: 
la temperatura a l’interior de l’edifici en aquest moments no supera els 17ºC i això obliga 
als companys i companyes que treballen, a dur roba tèrmica per poder suportar les baixes 
temperatures ja que des del servei d’administració, ni tant sols s’han proporcionat 
calefactors auxiliars. 

És per això que des del SAP-FEPOL reclamem una solució immediata, definitiva i que una 
vegada comprovat que el sistema de climatització continuarà donant problemes, la 
resposta de l’administració ha de ser la renovació d’aquest sistema de climatització i ja no 
val el desplegament de recursos a mitges tintes: “pingüins” a l’estiu, calefactors a l’hivern 
i reparacions d’anar tirant. 

Ho podem dir més alt, però no més clar: el sistema de climatització de l’ABP Baix Penedès 
s’ha de canviar totalment. L’Administració ha de realitzar totes les accions necessàries per 
reclamar a Infraestructures la necessitat obligatòria d’aquesta inversió.  

Atentament, 

 

Òscar Español Raluy 
Delegat del SAP-FEPOL a la RPCT 

Tarragona, 9 de desembre del 2020	


