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ELS COMPANYS DE LA SALA CONJUNTA DE COORDINACIÓ DE 

BARCELONA TREBALLEN EN CONDICIONS PERILLOSES PER 

LA SEVA SALUD. 
 

Des del servei de Prevenció de Riscos laborals del Sector de Mossos de CCOO, hem tingut accés 
al contingut de la resolució emesa per la Inspecció de Treball després que els companys de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona denunciessin les pèssimes condicions en les quals treballen els 
serveis de Bombers, Mossos, Guàrdia Urbana i SEM a la Sala Conjunta del carrer Lleida, 
número 28, de Barcelona. 
 
El Sector de Mossos de CCOO ha interposat requeriment administratiu al Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral del CME , per tal d'obtenir informació sobre les condicions de treball dels mossos i 
mosses que hi treballen en aquesta sala, i en concret sobre: 
 
• Riscos psicosocials dels treballadors. 
• Avaluacions del lloc de treball realitzades. 
• Anàlisis de l'ambient per determinar valors d'agents microbiològics que puguin causar perjudicis 
per la salut dels treballadors. 
• Anàlisis específiques sobre presència de Gas Radó i diòxid de carboni. 
• Correcte material de treball amb relació a l'ergonomia. 
 
Segons consta a la resolució de la Inspecció de treball, després de la visita de la inspecció el passat 
dia 17/03/2021 , i després de rebre la informació per part de l'empresa , la inspecció determina que: 
 
• Sobre la presència de Gas Radó el qual pot causar danys als teixits pulmonars a causa de la 
seva reacció relacionada amb la radioactivitat i com que no es presenta cap document que 
acrediti els valors del nomenat gas a l'ambient , la inspecció determina que tenint en compte que 
els llocs de treball interiors també poden ser una font d'exposició, especialment en els soterranis i 
espais amb escassa ventilació natural, característiques del centre de treball visitat, se l'informa que 
es procedeix a obrir nou expedient a l'efecte de practicar recerca específica sobre aquest fet. 
 
• S'ha de garantir que els valors de temperatura i humitat es troben dins del rang legalment 
establert. 
 
• Sobre la presència de valors microbiològics, es determina que la presència de fongs i 
bacteris estan per sobre dels límits màxims establerts per garantir el confort en els llocs de treball. 
 
Des de CCOO iniciarem les accions judicials necessàries per a garantir que els companys i 
companyes puguin treballar en un ambient digne i si cal, que els treguin d'aquest espai de treball 
per tal de garantir la seva salut. 
 
El sector de MOSSOS DE CCOO, posa a disposició dels agents de la sala de coordinació els 
serveis de prevenció i jurídics del sindicat per tal d'assessorar-los en tot allò que els sigui 
necessari. 
 

 
Telèfons de contacte :  

Riscos Laborals 673273368,  Servei Jurídic  633669061 


