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Denunciada davant la Inspecció de
Treball la Comissaria del Vendrell
Tarragona, 18 de febrer de 2021.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAPFEPOL) segueix denunciant l’estat que a
dia d’avui presenten les comissaries del
cos de mossos d’esquadra.
Si des de la Secció Sindical de la Regió
del Camp de Tarragona del SAPFEPOL s’ha provocat que abans de
l’estiu el Departament d’Interior hagi de
solucionar els problemes de climatització
de la comissaria de Salou, en data de 16
de febrer s’ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social
denunciant els mateixos fets, però ara de la Comissaria de El Vendrell.

C O M U N I C AT

A l’efecte, SAP-FEPOL ha denunciat que en aquestes dependències policials no es
compleix la normativa sobre seguretat i salut laboral essent la causa principal l’avaria
constant dels dos compressors del sistema de climatització.
La nostra organització sindical ha traslladat a la Inspecció de Treball que dins dels
despatxos d’aquesta comissaria, els efectius policials i la pròpia ciutadania han de patir
temperatures i humitats que provoquen un desconfort ambiental i una mala qualitat de
l’aire interior.
Aquestes conseqüències ens han portat a reclamar una inspecció immediata de les
dependències policials així com també un tancament d’aquelles zones on no es
garanteixin les mínimes mesures de salubritat.
Cal remarcar (i així ho hem traslladat a la Inspecció de Treball) que les deficients
condicions ambientals no afavoreixen les mesures de contenció establertes en el Reial
Decret 21/2020 sobre mesures urgents de prevenció i contenció front la crisi sanitària del
SARS-CoV-2.
Juntament amb aquestes deficiències, SAP-FEPOL n’ha denunciat d’altres que també
s’han detectat a El Vendrell com son per exemple les dutxes sense regulació termostàtica
per regular la temperatura de l’aigua o finestres impracticables que es troben a més de
2,5 metres d’alçada.
Per tant en aquest cas, des de la nostra organització sindical esperem que el Departament
d’Interior actuï d’ofici i posi solució a les deficiències detectades, sense haver d’esperar a
la resolució de la denúncia interposada davant la Inspecció de Treball de la Seguretat
Social.
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