
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirector general d'Administració i Serveis 
Sr. Frederic Ferrer 
  
Assumpte: ABP de Sant Andreu 
 
Benvolgut Sr. Ferrer 
  
Al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del més de gener, la Sra. Hernàndez va prendre 
nota a les demandes que el CAT li va presentar per tal de solventar uns problemes 
existents a la comissaria de l'ABP de Sant Andreu. 
En aquella ocasió, l'anterior Subdirectora va anotar les següents problemàtiques i, fins a 
dia d'avui, no han estat solventades. 
  
A enumerar: 
 
1. Li vàrem comunicar que les dependències de l'OAC de Sant Andreu no reunien les 
condicions de treball mínimes. Hi existia una problemàtica de distribució i manca d'espais 
per la quantitat de personal i documentació necessària en una dependència reduïda 
(Reial decret 486/1997 llocs de treball). 
Aquesta mancança va ser contrastada amb el Servei de Prevenció Aliè de l'empresa MGO 
que va estar present a la visita.  
Instem a que es faci una reestructuració de les dependències i aconseguir que 
els mossos usuaris disposin de l'espai mínim necessari per treballar en 
condicions. 
  
2. També li vàrem recordar que a l'accès de la comissaria hi ha una tanca metàl·lica 
provisional des de l'any de la seva inauguració per evitar les caigudes a diferent alçada. 
Instem a que s'instal·li algun element permanent. 
  
3. Els vestidors de la comissaria no reuneixen els condicions ambientals. L'excés 
d'humitat i la poca ventilació  
Instem per la possibilitat d'augmentar el cabal d'aire introduït als vestidors i 
reduir la sensació excessiva de calor. 
  
4. Actualment, les portes d'accès al pàrquing de la comissaria fa més d'un mes que 
no funcionen. Una d'elles, la d'entrada, s’ha d’obrir manualment i l'altre queda 
permanentment oberta amb la possibilitat que alguna persona aliena a la comissaria 
pugui accedir. 
Les càmeres de vigilància estan a la porta principal. Dites càmeres no avisen 
d'intrusisme, provisionalment i per manca de personal no hi ha personal dedicat a la 
visualització permanent de les pantalles de control ni tampoc és possible realitzar una 
vigilància física presencial a la porta del pàrquing. 
Instem per una reparació urgent de les portes del pàrquing. 
   
Barcelona, a 5 d’agost de 2008. 
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