SRC de Girona i l’aire condicionat
Després de rebre bastants trucades d’agents destinats a la Sala Regional de Comandament de Girona
detallant-nos els problemes de salut que pateixen en els llocs de treball com malestar físic, irritació i
sequedat dels ulls, el nas i la gola, tos i mals de cap, atribuïts a les deficiències detectades en el
funcionament de la climatització i la ventilació de la sala, hem sol·licitat als responsables d’aquest
servei informació sobre quines actuacions s’havien realitzat fins ara:
• L’Inspector Cap de la SRC ens manifesta que una vegada es va assabentar del malestar d’alguns
agents, aquest va comunicar-ho a la Regió Policial i va fer un seguiment de les persones que
tenien símptomes. Aquest seguiment el va traslladar a la Cap del Servei d’Administració.
• La Cap del Servei d’Administració de Girona ens informa que fins el dia d’avui s’ha realitzat en
vers aquest tema els següents passos:
- Recull de la informació facilitada per l’Inspector
- Avis a l’empresa de manteniment
- Manteniment dels equips el 29/09/11: neteja de filtres, conductes i col·locació de productes
específics.
- Petició d’un informe d’avaluació del sistema de climatització i ventilació a l’empresa de
manteniment. Encara estem pendents.
- I comunicació el dia 7/10/11 al Servei de Prevenció de la DGP de les incidència que s’estan
produint a la SRC de Girona. Hores d’ara tampoc s’ha rebut resposta.

Una vegada informats del que s’han fet fins ara i a l’espera de respostes, seguim rebent informació de
companys que segueixen patint símptomes per la qual cosa hi ha baixes laborals i indisposicions.
Tots som coneixedors que aquestes dependències són de l’any 98. S’han aplicat modificacions,
redistribucions, i canvis, però les instal·lacions de la climatització i ventilació són els mateixes i els
rigors del manteniment d’aquestes equipacions ens és molt sospitós, per la qual cosa creiem que no
poden banalitzar amb la salut dels treballadors/res.
Per tot això, us demanem a tots i totes els que treballeu a la SRC i presentin símptomes de malestar
com els que hem mencionat demanin anar a la Mutua ASEPEYO per tal de rebre atenció mèdica degut
als problemes de salut provocats per les condicions laborals a les que estem exposats. Es
recomanable ser assistits durant la jornada laboral. Si la mútua es negués, ens ho feu arribar al CAT
per denunciar-ho a l’Administració.
Seguirem el problema i us informarem de qualsevol novetat.
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