El Càncer.
Aquesta patologia és una de les malalties que es pot desenvolupar per manipular productes
químics sense la prevenció adient. Una informació que recentment ha estat comunicada als agents
de la policia científica i ha agafat un especial interès i preocupació entre tots ells.
El CAT porta des de fa anys, al igual que la resta de sindicats suggerint, denunciant i exigint
formació i informació per a tots/es els treballadors del CME en matèria de prevenció de riscos
laborals tal i com estableix la Llei 31/1995. Podeu veure alguns dels escrits des de l’any 2008:
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/labRPCT.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/denunciaCSSL.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/epiCientifica.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/labManresa.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/rutaCatPRL.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/laboratoriGirona.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/laboratoriRPMB.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/laboratori%20Reus%20CAT.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/laboratori%20Granollers.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/rssl140613.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/reunioSL1403.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/CSSL1309.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/CSSL130607.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/20130428.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/reunioCSSL130308.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/CSSLdes12.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/reunioCSL0512.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/CSSLmaig2011.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/reunioSL1003.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/laboratoris.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/reunio_sl_juny09.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/reunio0902.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/RISCOS_LABORALS_comunicat.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/Reunio_de_CSSL_novembre.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/formacio%20SPRL.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/reunio_CSSL_juliol_2008.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/vols_colaborar_amb_el_CAT.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/cssl%20gener%202008.pdf
Tots els esforços, sembla que no han arrelat suficient la informació ni hem aconseguit el suport
necessari per part de la DGP per que així sigui.
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Les irregularitats, inactivitats i il·legalitats s’han hagut de denunciar a Inspecció de Treball per
posar en coneixement de l’Autoritat Laboral dues evidències: Una, que a la nostra Administració no
es predica amb l’exemple vers l’empresa privada, i dues, que ens servirà per depurar possibles
responsabilitats penals d’aquells que estiguin a càrrec de vetllar per la seguretat i salut laboral dels
“seus” treballadors. Veure denuncies:
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/InspeccioTreball.pdf
http://www.youblisher.com/p/573071-EL-sindiCAT-Seguretat-i-Salut-DENUNCIA/
La pròpia Direcció de Serveis del Departament d’Interior coneix perfectament les mancances que
patim en el Cos de Mossos d’Esquadra en matèria de prevenció i el sobreesforç que està fent la
Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral per cobrir les necessitats del dia a
dia fins i tot del treball amb els sindicats per intentar millorar les condicions dels mossos/es.
En sentit contrari a la línia de responsabilitat que portem sindicats i SGPRSL la porta la Direcció
General de la Policia. Són molts temes en matèria de prevenció on la DGP posa pals a les rodes.
Podeu veure http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/peticionsDGP.pdf sobre temes pendents en el
CME.
Per tot això, ara ens sobte i ens preocupa força com la Comissaria General d’Investigació
Criminal pren la iniciativa de fer un comunicat intern (Ref. 3776/2014) per informar dels riscos i
mesures de prevenció a prendre davant els agents químics emprats per la “seva” policia científica.
Un comunicat que ha obtingut la eficàcia i eficiència desitjada per la SGPRSL i els sindicats.
Cal veure com la signatura d’un Intendent de la CGIC és capaç d’alertar als seus subordinats dels
riscos que poden generar els productes químics difonent un correu electrònic, mentre ni la SGPRSL
ni els propis delegats de prevenció hem estat capaços de fomentar per no disposar del recolzament
necessari de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat.
Una denúncia que també cal difondre.

Jaume Gustems
Delegat de prevenció

CATalunya, 9 de setembre de 2014
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