NO FER NITS PER RECOMANACIÓ MÈDICA
Tal i com vàrem avançar en el comunitat resum del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de juny
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/CSSL130607.pdf , la Direcció General de la Policia ha
determinat cobrir serveis en torn de nit amb agents que estan exempts de fer-ho per
recomanació mèdica.
Amb aquesta decisió, els responsables de la DGP defensen l’estratègia dels comandaments del
CME que han vist una escletxa per planificar nits puntualment a tots aquells agents que estan
rebaixats de fer nits per recomanació mèdica sense incórrer en possibles responsabilitats.
Arbitràriament, tant responsables com comandaments, s’acullen a que les recomanacions
mèdiques no especifiquen taxativament la impossibilitat de fer nits i per això consideren la
possibilitat de planificar nits aleatòriament sense perjudici explícit per la salut del subordinat.
Davant la manifesta prepotència, el propi Servei de Prevenció de Riscos Laborals va defensar la
professionalitat de les metgesses del Departament i de la finalitat de les recomanacions
mèdiques de preservar la integritat dels treballadors/res.
Des del CAT veiem una intencionalitat perversa de la DGP, aprofitant un tema merament
ortogràfic per vulnerar les recomanacions mèdiques.
Tal i com va dir el Subdirector general de Recursos Humans: “- Si no és una recomanació mèdica
taxativa on s’especifiqui la impossibilitat de fer nits es podran planificar aleatòriament”, el CAT ha
demanat a la Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals que d’ara endavant especifiqui
taxativament de no fer nits en aquells casos que ho requereixin.
Per tot això, els que esteu amb una adaptació del lloc de treball de no fer torns de nit i heu de
preservar aquesta recomanació mèdica cal que us poseu en contacte amb Vigilància de la Salut
del Departament d’Interior per blindar la vostra situació.
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