SCC-CGE
Benvolguts companys/es,
Us volem informar de l’actual situació en la que ens trobem respecte a la
problemàtica de la Sala Conjunta de Coordinació–Centre de Gestió
d’Emergències (SCC-CGE) del carrer Lleida, 28 de Barcelona.
Com sabeu, arran els casos oncològics que han afectat a diversos
treballadors/res de la SCC-CGE durant el seu pas o mentre han estat fent servei
van fer saltar totes les alarmes.
Des dels sindicats representatius van informar puntualment a les administracions
implicades, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya i se’ls hi va
exigir una avaluació urgent dels riscos laborals de la instal·lació.
Paral·lelament, i amb la finalitat d’anar conjuntament totes les forces sindicals,
es va formalitzar una Plataforma representativa de tots els treballadors/res
impulsada per sindicats dels cossos de Bombers, Guàrdia Urbana de Barcelona,
Serveis d’Emergències Mèdiques i Mossos d’Esquadra; dels serveis de Seguretat
Privada i del servei de Neteja; i de les empreses Ferrovial i Konecta.
La primera intervenció de la Plataforma va ser denunciar a Inspecció de
Treball qui dies més tard va forçar a les administracions a presentar informes de
l’avaluació de riscos laborals de la Sala amb especial atenció a les mesures de
radiació no ionitzant pròpies en instal·lacions i d’aparells electrònics de les
sales de telecomunicacions.
Les mesures de l’avaluació van estar per sota dels límits exigits
d’exposició a les radiacions, segons la normativa espanyola. Amb aquest
resultat, l’Ajuntament de Barcelona propietària de l’edificació, està aferrada en la
defensa dels seus interessos, així com la Generalitat que, mentre no es demostri
el contrari, no s’ha posicionat. Ni recolza la nostra demanda ni tampoc s’ha aliat
amb l’Ajuntament.
El nexe causal dels casos de càncer no el tenim. Les tipologies dels càncers
detectats són diferents. Les administracions i les empreses implicades no tenen, i
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no estan legítimament autoritzades, a disposar de la informació de salut per
tractar-se de dades de caràcter personal i ser una potestat dels propis afectats.
Davant aquesta problemàtica, la Plataforma va decidir dedicar esforços a
demanar a l’Ajuntament el trasllat de la SCC-CGE a una altra dependència
per motius de prevenció i seguretat.
Recordem que l’actual ubicació de la SCC-CGE era provisional durant les
Olimpíades de Barcelona’92 i fins a dia d’avui segueix operativa.
En el cas dels sindicats de mossos d’esquadra afegits a la Plataforma, hem
aconseguit que la DGP i el propi Departament d’Interior impulsin aquesta
demanda reivindicativa. Un fet que en els Comitès de Seguretat i Salut Laboral
hem pogut constatar per part dels seus responsables.
De la mateixa manera, estem denunciant tots els riscos laborals que
detectem a la SCC-CGE. Molts d’ells són de seguretat física i d’altres higiènics.
Cal dir que els sindicats estem intentant establir contacte personal amb tots
els treballadors/res que han estat destinats a la Sala per si són o coneixen
de companys que han estat víctimes d’algun càncer o d’altres patologies.
La intenció és recopilar més dades. Els càncers detectats són excessius, 15
casos confirmats, i segueix havent un degoteig d’informació que avala que
aquesta xifra podria ser superior. D’aquí la importància de conèixer si
companys/es que han treballat a la SCC-CGE han patit en un moment de
la seva vida laboral algun càncer.
Possiblement, l’augment del nombre de casos no sigui l’argument suficient per
motivar el trasllat de la Sala ja que els barems de radiació són els acceptables
però tots sabem que altres instal·lacions amb la mateixa activitat no es
detecten casos de càncer probablement perquè els edificis on estan ubicats
estan dissenyats amb uns paràmetres lògics de salubritat i seguretat. Un fet
evident que contrasta amb l’actual SCC-CGE.
A més, hi ha una relació de deficiències les tenim actualment denunciades
com les mesures d’autoprotecció de l’edifici que són deficients o nul·les, la qualitat
de l’aire que acumula partícules en suspensió per un mal disseny i deteriorament
de les instal·lacions, les condicions ambientals deficients amb problemes de
ventilació i renovació de l’aire, una manca d’il·luminació, mancances d’humitat,
excés de temperatura en diversos punts de la Sala,...

La Plataforma exigeix el trasllat urgent de la
SCC-CGE per ser un EDIFICI MALALT.
Per forçar encara més la situació, hem endegat protestes, brífings,
convocatòries, comunicats de premsa i presentat el cas al Síndic de Greuges per
informar de l’estat de la SCC-CGE.
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Alhora que no descartem que si existeix una mínima relació causal ho
denunciarem via penal.
El propòsit principal de la Plataforma és recopilar la màxima informació i per això
necessitem la vostra col·laboració.
Per això, us demanem la implicació de tots els treballadors/res o de les
seves famílies per facilitar-nos informació sobre casos de càncer o altres
patologies en la SCC-CGE.
Us fem arribar aquest comunicat i annexem documentació al respecte.
Per qualsevol informació
representants.

no

dubteu

en

contactar

amb

els

vostres

Atentament,
Jaume Gustems
Delegat de prevenció del CAT

Barcelona, 5 d’abril de 2017.
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ENQUESTA DE SALUD

Que és?

Es una enquesta en relació a un col·lectiu/s concret/s, en un temps concret, per investigar les
incidències en l’àmbit de la salut.
En el nostre cas, volem fer una recerca de les incidències en la salut de tot el col·lectiu de
treballadors que han prestat i presten servei en les instal·lacions del carrer de Lleida 28.
A tal fi, i com objectiu prioritari, hi ha la investigació de la alta incidència de casos de càncer en
aquestes instal·lacions.
També volem revisar totes les incidències de salut que puguin ser susceptibles de tenir una
casualitat en la edificació del carrer de Lleida 28.
Com ho farem?
Per la realització d’aquesta enquesta, necessitem de la vostra col·laboració, i per poder
realitzar-la necessitem dades verificables. Cal tenir en compte que es tracta d’una informació
molt sensible i que s’han de donar totes les garanties de privacitat, pel que garantim que
aquesta informació serà tractada de forma confidencial (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre), i a tal efecte, s’estableix un codi per a cada persona que vulgui col·laborar.
Per realitzar la recollida de dades, s’estableixen unes vies de comunicació, i és més senzill, el
que entre cada un dels torns, un dels companys realitzi, amb la col·laboració de tots, un llistat
de tot els personal que està prestant servei en la Sala SCC-CGE, així com de tots els que ho han
fet, des de la seva creació, encara que hagin canviat de destí o s’hagin jubilat. Cal que podem
contactar amb tots ells, per tenir un estudi el més complert possible, i determinar si l’edifici té
incidència en la salut dels treballadors.
És important tan les persones que volen col·laborar en l’estudi i que es facin arribar l’enquesta,
com la negativa, per excloure del estudi a les que així ho manifestin. En el cas de decessos,
caldrà, si és possible, el contacte amb els familiars propers per demanar la seva col·laboració,
dons poden aportar informació molt rellevant a la investigació.

Cal tenir en compte que la seguretat i salut de tots està en joc, així com que les
Administracions responsables prenguin les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut
de tots el treballadors.
Per tot l’exposat, demanem la vostra col·laboració.

LA TEVA SEGURETAT, TAMBÉ ÉS LA NOSTRA!

