Departament D’Interior
DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I
SALVAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

C/Diputació, 355
08009 Barcelona.

TOTS Els delegats de la part social del Comitè de Seguretat i Salut del Personal
Bomber, del Departament d’Interior, amb domicili a l'efecte de notificació en Rambla
de Raval, 29-35, 3 Planta, 08081 Barcelona, i els correus corporatius que ja coneixeu ,
davant el Conseller d’interior, Hble. Sr. Joan Ignasi Elena i Garcia, el Secretari
General d'Interior, Sr. Oriol Amorós i March; el Director de Serveis departament
d’Interior, Sr. Carles Manel Macian i Villanueva , i del Director General DGPEIS,
Sr.

Joan Delort i Menal,

compareixem i com a millor procedeixi en dret,

respectuosament

MANIFESTEM

Que és una falta de respecte envers als legals representants dels treballadors no contestar
les seves legítimes propostes, i si són relatives a la prevenció de riscos laborals, a més
amés s’està vulnerant la llei de prevenció de riscos laborals
Que aquesta falta d'interès denota un menyspreu cap a l'estat de dret i cap a la seguretat i
salut dels treballadors del vostre departament
Que tot i que som conscients que acaben d'aterrar, si tenim constància que contesten i
signen tots els documents relatius a recursos d'alçada, expedients... Ometent contestar els
relatius a la nostra seguretat.

En virtut del manifestat
SOL·LICITEM : Tal com ja us van sol·licitar en data 18 de juny de 2021, la
IMMEDIATA I URGENT paralització i retirada de tots els equips ERA que no disposin
de dispositiu d'alarma “home mort” o “bodyguard” de tots els parcs de bombers de la
Generalitat de Catalunya, i les espatlleres caducades de tots els vehicles i de tots els parcs,
reservant-nos les accions legals pertinents en defensa de la Seguretat dels treballadors en
cas de fer cas omís d'aquesta sol·licitud.

És Justícia que sol licitem a 1de Juliol de 2021

DELEGATS DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL PERSONAL
BOMBER DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR

