
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Anna PINTÓ PIERA 
SUBDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANS 
DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA 
 
ASSUMPTE:  NOU CAS DE TUBERCULOSI I MALA GESTIÓ EN EL PROTOCOL 

 
Sra. Pintó, 
 
Vull posar en el seu coneixement que a la CD de Pineda de Mar novament hi 
ha hagut la necessitat d’activar el protocol davant un risc de tuberculosi. 
El passat dimarts dia 24 de febrer a les 15:20 hores va ingressar a garjoles 
un individu amb la malaltia de la TBC. 
Aquella mateixa tarda l’individu va vomitar a la garjola. 
La persona detinguda va ser traslladada a l’hospital de Calella amb un 
vehicle de les dependències policials d’Arenys de Mar. 
Avui dijous dia 26 de febrer a les 10:00 hores, el servei l’administració de la 
comissaria de Pineda ha trucat al Departament per a demanar les directrius 
necessàries. 
El servei d’administració ha rebut les ordres de no fer res fins no rebre 
l’autorització expressa de la doctora encarregada d’aquests casos. 
A les 12:00 hores, el vòmit encara està pendent de netejar i l’àrea de 
custòdia de detinguts està sense precintar. 
Des del CAT volem denunciar la nefasta celeritat de resposta que torna a 
demostrar l’Administració en aquests casos, la inexistent coordinació, així 
com la manca de responsabilitat i seriositat per part de totes les parts 
implicades (policials i d’administració) en l’activació i seguiment del protocol 
davant dels riscos biològics. 
Novament queda evidenciada la manca de rigurositat, conscienciació i 
formació que posa en risc la salut laboral dels treballadors de la seva 
Direcció general de la Policia. 
Preguem faci les accions urgents oportunes per solventar aquest problema 
puntual i imposi un procediment normalitzat de treball dins el CME per evitar 
riscos laborals com aquest amb la màxima prioritat abans no haguem de 
lamentar-nos. 
 
Jaume Gustems 
TSRL i delegat del CAT 
 
Catalunya, a 26 de febrer de 2009 


