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SAP-FEPOL DENUNCIA A LA INSPECCIÓ DE TREBALL LES
MANCANDES DELS EFECTIUS DE POLICIA CIENTÍFICA
Barcelona, 6 juliol del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha
presentat denúncia a la Inspecció de Treball com a
conseqüència de les greus mancances que els
efectius de policia científica teniu a les vostres
destinacions.
La nostra organització sindical ha presentat
denúncia a la Inspecció de Treball de la Seguretat
Social reclamant el següent:
Primer.- Que insti a l’Administració de la Generalitat
de Catalunya a realitzar les Avaluacions de Riscos
Laborals Específiques dels agents de policia
científica.
Segon.- Que aquesta avaluació de riscos laborals
(AR) hauria de començar seguint criteris dels processos que realitzen els companys:
-

Primer als 264 agents de científica de les Unitats d’Investigació de les
ABP.

-

Després als 198 agents de les UTPD.

-

Finalment, als 128 agents de la DPC

Tercer.- Denunciem les deficiències en quan a l’emmagatzematge i retolació de les
substàncies i mescles químiques, detectades en les nostres visites per diferents
comissaries del territori (ABP) i denunciades ja al Comitè de Seguretat i Salut Laboral
del Departament d’Interior.
Quart.- Així mateix, en el darrer Comitè de Seguretat i Salut del Cos hem demanat
que es formi als efectius de policia científica (formació teòrica i pràctica) de maner
suficient i adient en matèria de riscos laborals del seu entorn de treball.
Des de la nostra organització sindical considerem que aquesta formació és un dret
del treballador i una obligació de l’empresa recollit als articles 14 a 19 de la Llei 31/95
de Prevenció de Riscos Laborals, aquesta formació computa i és temps efectiu de
treball com diu la Llei a l’article 19.2.
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