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Consol Gonzalez Cerezales 
Sub-directora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 
Departament d’Interior 
Carrer de la Diputació 355 (08009) Barcelona 

Assumpte: Baixes temperatures a la Comissaria de Girona. 

Senyora, 

La comissaria situada al carrer Vista Alegre de Girona, a la qual hi estan destinats els efectius de 
l’ABP de Girona i dels serveis regionals, ve patint des de fa anys problemes amb la calefacció. 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem vingut fent el seguiment i des del mes de 
novembre els problemes s’han detectat problemes reiterats, amb parades contínues i reparacions, 
que han fet que s'hagin hagut d’instal·lar calefactors auxiliars perquè la temperatura a dins de la 
comissaria és inferior als 17ºC. A més, no sempre arriben els calefactors, i un cop instal·lats la 
temperatura continua essent molt baixa. 

La nostra organització sindical porta anys denunciant (a més d’altres deficiències) el mal funcionament 
del sistema de climatització d’aquest edifici, el qual contínuament té episodis d’aturades, cosa que fa 
que s’hagin d’utilitzar calefactors per intentar pal·liar aquestes baixes temperatures. 

Sempre hem recordat que la comissaria va ser inaugurada el 1995 i la deixadesa de l’Administració 
ha fet que l’edifici presenti moltes deficiències com ara, el sistema de climatització. 

SAP-FEPOL ha presentat contínues reclamacions al Servei d'Administració Regional i les solucions 
quan han arribat, 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 Girona i seu regional 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 aguantar les baixes temperatures, ja que en 
aquesta ocasió des del servei d’administració, ni tant sols s’han proporcionat calefactors auxiliars. 

És per això que des del SAP-FEPOL reclamem novament una solució immediata, definitiva. 
Renegarem de qualsevol altre decisió que no sigui la substituir tot el 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 Girona i seu regional 
s’ha de substituir en la seva totalitat. És per això que des de la nostra organització sindical us 
instem a realitzar totes les accions necessàries per reclamar a Infraestructures la necessitat 
obligatòria d’aquesta inversió que garanteixi la normativa vigent sobre seguretat i salut laboral. 

Atentament, 

 

 

Robert Caler Ortiz 
Secretari General del SAP-FEPOL a la RP de Girona.  

Girona, 7 de gener del 2021  
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