
 
CAT elsindi.cat  

De: "sindiCAT" <riscoslaboralscat@gmail.com>
Para: "Ferrer Bargalló Frederic" <fferrer@gencat.cat>
Enviado: martes, 08 de junio de 2010 19:58
Asunto: ABP Gavà

Página 1 de 1

10/06/2010

 
Jaume Gustems 
Graduat en Prevenció i Seguretat Integral 
TSPRL i delegat del CAT 
cat@elsindi.cat 
www.elsindi.cat 
tel.: 93 485 03 50 
 
Benvolgut Senyor Ferrer, 
  
Aquest dilluns i dimarts hem estat acompanyant als tècnics de prevenció del DIRIP per tal 
de fer l'avaluació de riscos laborals a l'ABP de Gavà. 
  
Avui precisament, els delegats dels sindicats CAT i SPC hem estat testimonis d'uns fets que 
creiem oportú que la seva persona estigui assabentada de la situació crítica per la que estan 
passant els agents de la comissaria. 
  
Hi ha altres defectes i mancances que els tècnics encarregats han recollit i esmentaran en 
un informe adreçat al Comitè de Seguretat i Salut Laboral, però de tots els punts recollits 
hi ha un que considerem urgent i que hauria de solventar-se amb severitat. 
  
El risc laboral que pateixen els mossos està a l'àrea de custòdia de detinguts on un plaga 
d'un tipus determinat de mosca està produint molèsties i preocupació al respecte. 
  
Aquest insecte ha estat identificat per una empresa especialitzada a requeriment del servei 
d'administració de la comissaria que ha visitat les instal·lacions i ha confirmat les picades 
que han patit els mossos, detinguts i personal de neteja i de la possibilitat de transmissió de 
malalties, sobre tot si l'insecte s'alimenta de la sang d'un individu amb malaltia contagiosa i 
posteriorment pica a un altre persona sana. 
  
Aquesta plaga, segons el tècnic desinsectador, es de difícil control per la facilitat de 
reproducció i perquè requereix d'una neteja profunda i continuada cada 48 hores. Fet que, 
ara per ara, és pràcticament impossible per l'afluència d'individus que han d'ingressar a 
garjoles. 
  
Un cop detectada la plaga i la situació va ser insostenible, el Cap de la comissaria va decidir 
traslladar els detinguts a un altra comissaria fins que la situació es solventés. LA qual cosa 
encara és pendent. 
  
Segons s'esbrina a l'avaluació de riscos, la problemàtica de la plaga està motivada entre 
altres coses per una manca de neteja de clavegueram, la desincrustació de les parets de les 
canonades, les aigües estancades, falta de ventilació i falta de desinsectació. 
  
Per tot això, li prego atengui la nostra petició d'actuar urgentment sobre aquest problema. 
  
Atentament, 
Jaume Gustems 


