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SAP-FEPOL denuncia les condicions de la Comissaria
de Mollerussa
Lleida, 13 de novembre del 2020.-

En la darrera reunió regional, el Sindicat Autònom de
Policia (SAP-FEPOL) denunciava les condicions sota
les quals havien de treballar els efectius destinats a la
Comissaria de Mollerussa. No contents amb la resposta
obtinguda, la nostra organització sindical, després de
visitar les instal·lacions, ha fet un informe denunciant
totes les qüestions que atempten contra la
normativa vigent i ho ha denunciat a la Sub-direcció
General de Seguretat i Salut Laboral del
Departament d'Interior.
En l'escrit presentat, SAP-FEPOL denuncia entre d'altres qüestions la vulneració al dret a la intimitat que
han de tenir les persones detingudes. Una vulneració conseqüència de la manca d'espai i per la qual
s'ha hagut d'habilitar per prendre les declaracions policials, l'antic despatx de ressenyes. Aquest fet
provoca que els lletrats i les lletrades hagin de passar per davant de totes les persones que estan sota
custòdia policial.
En el mateix document, la nostra organització sindical ha denunciat la vulneració de fins a quinze
normatives, algunes tant elementals (i tant greus a la vegada) com el Reial Decret 2177/1996 NBE-CPI
96 sobre condicions contra incendis dels edificis o la Llei 33/2011 General de Salut Pública.
L'amuntegament de persones es produeix pràcticament en la totalitat de despatxos de les dependències
policials (GAV, Grup 200, Cap de Comissaria, Administració, Suport i Cap OAC) on no es respecta una
superfície mínima de 10 metres quadrats per persona. Un amuntegament a més que s'agreuja en els
propis vestidors, on a més d'haver-se col·locat armariets en clares zones de pas i de treure's bancs per
poder seure, no hi ha espai suficient per encabir a totes les persones treballadores.
Fins a tal punt ha arribat l'amuntegament de persones en aquesta comissaria que la zona freda (la qual la
normativa obliga a posar entre parets de blocs de formigó) s'ha hagut de canviar de lloc i s'ha col·locat
sense el caixó de proteccions laterals, en un lloc on no es respecta com diguem la normativa de seguretat.
En la visita efectuada pels nostres delegats de salut i seguretat laboral, SAP-FEPOL ha pogut detectar
moltes altres deficiències en matèria de salut laboral, com son per exemple cablejat divers sense recollir
amb el conseqüent risc de contacte elèctric (Reial Decret 842/2002 sobre reglament electrònic de baixa
tensió) o un desordre generalitzat conseqüència també de la manca d'espai (Reial Decret 486/1997
sobre disposicions mínimes en els llocs de treball).
És per això que des de la nostra organització sindical, i en resposta a l'anunci fet en la darrera reunió
regional segons el qual la nova comissaria no estaria finalitzada fins d'aquí dos anys, hem alertat al
Departament d'Interior que en cas de no posar solució al greu incompliment normatiu que es produeix a
Mollerussa presentarem de manera immediata denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat
Social.
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