
 
 
En Enric Alsina Illa, amb DNI 52.210.098-Y, agent del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat 
de Catalunya amb núm. 1925, i Secretari General del CAT-ME, amb domicili a efectes de 
notificacions al C/ Tànger núm. 48 baixos esquerra de Barcelona 08018. 
 
 
EXPOSA: 
 

Hem tingut coneixement que al centre penitenciari de Brians ha sigut descoberta una plaga 
de puces en els vestidors dels Mossos. Per aquest motiu s’han instal·lat una sèrie d’aparells per 
acabar amb aquesta molestosa plaga al vestidors, tant d’homes com de dones.. Però segons les 
nostres informacions en cap cas s’han posats el mitjans adequats per solucionar aquest problema en 
els diferents llocs on presten servei el agents destinats a aquest centre penitenciari i tampoc en els 
vehicles. Com tots sabem aquests bitxets van per tot arreu i es de suposar que si estaven en el cos de 
guàrdia també deuen haver-hi en el cotxes patrulla i en la resta d’instal·lacions. Considerem  que 
aquesta Direcció General no té cap interès en que ens emportem la feina a casa donat que si no es 
posen en pràctica totes les mesures adequades al final es tindran que desinfectar els domicilis 
particulars dels agents. 

 
SOLICITA: 
 

Que, a l´emparament de la Llei 31/95, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, 
es produeixi una desinfecció i desratització dels vehicles policials i la resta d’instal·lacions en les 
quals no s’hagi fet cap pas per solucionar el problema que ens afecta. Donat que la presencia de 
puces afecta greument a la salut dels treballadors i fins i tot als seus familiars, seria lamentable que 
per solucionar aquest tema tinguéssim que acudir a  altres instàncies amb el perjudici publicitari que 
això suposaria per la nostra Direcció General. 

Li recordem que fa temps mitjançant un altre escrit li vam sol·licitar que es fes una 
desinfecció periòdica dels vehicles així mateix com una neteja dels interiors del mateixos, 
sol·licitud que per la informació que tenim ha caigut en sac trencat. 
 
 
Barcelona, 25 de gener de 2001. 
 
 
 
 
 
 
Enric Alsina Illa. 
 
Xavier Martorell i Villalobos. Director General de Seguretat Ciutadana. 


