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VOLEM CADIRES EN CONDICIONS PELS SERVEIS DE 
RECEPCIÓ I ALTRES 

 
 
Des d’USPAC denunciem l’estat lamentable de les cadires que es troben a recepció 
(“porta”), als GAV, als locutoris d’OAC o als despatxos de cap de torn,... de moltes 
comissaries. Adjuntem una mostra de les cadires que tenim: 
 

La majoria d’aquestes s’utilitzen les 24 
hores i els 365 dies de l’any, ja que per 
exemple, el servei de porta de la 
comissaria MAI queda sense agents i 
sempre està custodiada per tal d’atendre 
al ciutadà i realitzar d’altres tipus de 
serveis, com la vigilància i control de 
càmeres de seguretat exterior,... 
 
Per aquest motiu sol·licitem que les 
cadires siguin revisades i, si cal, es 
substitueixin per altres de qualitat. Que 
siguin ergonòmiques, amb reposa-
braços, reposa peus i adequades pel 
lloc de treball, ja que al servei de 
porta, OAC o GAV hi treballen molts 
companys/es que es troben en situació 
de segona activitat per problemes 
mèdics (molts per problemes d’espatlla). 
 
És un tema per la salut i de salubritat 
dels agents poder disposar de cadires 
en bon estat. A part, la imatge que 
donem de cara al ciutadà és pèssima i 
lamentable. 

 
Senyors de la DGP, aquestes cadires les trobaríem als diferents despatxos que hi 
ha a Prefectura o fins hi tot als despatxos de molts Caps policials?, o als despatxos 
de molts càrrecs polítics? La resposta és NO. 
 
Esperem que aquest problema es pugui solucionar ben aviat. Aprofitem a demanar als 
companys/es, que si es troben amb cadires en mal estat, redactin una N.I demanant 
una de nova i ens facin arribar fotografies de les cadires en mal estat. 
 
Els nostres delegats, durant les visites sindicals, hi estaran al cas perquè tothom 
pugui treballar en perfectes condicions i sense posar en risc la nostra salut, ans al 
contrari, ho denunciarem a riscos laborals i farem les gestions que siguin oportunes. 
 
 

PROU DE JUGAR AMB LA SALUT DELS MOSSOS !!! 


