
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Jardineres vs Pilones! 
 

Com sabeu, portem temps reclamant protecció contra els allunatges a les 
comissaries , a través de comunicats adreçats a la DGP. Consulteu la web!!  
 
Gràcies a la nostra demanda, s'ha aconseguit la col·locació de pilones  a les portes 
d'algunes de les comissaries. 
 
Des del Departament se'ns ha informat de que s'està en vies de resolució de proveir-les 
a la resta de les comissaries del territori. 
 
En el Comitè de Seguretat i Salut Laboral de maig de 2011,  un dels punts presentats 
per SAP-UGT va ser la demanda d'ubicar a l'entrada de la comissaria de 
L'Hospitalet del Llobregat unes jardineres  de grans dimensions per tal d'impedir un 
possible allunatge.  
 
El CAT, valorant que no és una mesura adient per a la seguretat del CME , va aprofitar 
la  petició per informar a la resta de sindicats que aquesta demanda era una 
reivindicació històrica pròpia , amb presentació de documentació fotogràfica per 
regions policials on és necessària la col·locació de pilones a les voreres.  
 
El CAT, respecte a la col·locació de jardineres, es va pronunciar en contra per considerar 
que aquest mobiliari resta visibilitat  als agents de recepció i pot ser un lloc susceptible 
de col·locar qualsevol tipus d'objecte i d'artefact e. A més a més, pot ser utilitzat de 
manera incívica com a paperera o cendrer i requereix d'un manteniment extern 
innecessari per a la seva ornamentació.  
 
Ens hem de lamentar perquè la DGP ha fet cas omís a la recomanació del CAT i ha 
permès la col·locació de jardineres a l'entrada de la comissaria de L'Hospitalet de 
Llobregat.  
 
El CAT ja està recollint queixes dels agents perquè  els resta visibilitat exterior des 
del vestíbul, alhora que s'està fent servir com a b ancs per seure. 
 
És per tot això que exigim immediatament la retirada de les absurdes jardineres del 
SAP-UGT i es substitueixin per les pilones que sempre ha proposat el CAT i que s'estan 
instal·lant a totes les comissaries . 
 
 
Àrea de Salut i Seguretat del CAT. 
 
 
CATalunya, 14 de juny de 2011. 


