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Reunió de SEGURETAT i SALUT LABORAL. Novembre de 2008
El CAT ha exposat les vostres demandes:
• Manca d’armers al TSJC. Ens informen que està previst incorporar-ne
de nous.
• Accés i OAC de l’ABP St. Andreu. La SGAS reconeix que la collocació
a l’entrada de la comissaria de la pantalla de vidre opaca no es una bona
solució. La canviaran.
L’OAC està pendent d’estudi. Es té constància de les deficiències però el
servei de prevenció aliè contractat no ha realitzat l’avaluació dels riscos i
per això no s’ha actuat encara.
• Mancances als edificis del Departament de Justícia (CP’s, TSJC,
Fiscalia de Menors). S’ha contactat amb el SPRL de Justícia. Hi ha
deficiències que es solucionaran properament. Obres adjudicades,
vestuaris, mobiliari, reposicions, sistemes d’incendi, pantalles de
monitorització, neteja permanent, etc.. L’obertura de la Ciutat Judicial i
de nous centres penitenciaris solucionaran algunes de les demandes
presentades.
• Mancances a la comissaria de Melles a l’Alta Garona (França).
Propietat de l’estat francès. Impossibilitat d’ampliació. Millora puntual de
l’ADSL pels mossos.
• Obres a l’ABP Vic. Pendents d’adjudicació per l’Ajuntament de Vic que
té paralitzat l’inici de l’obra per un tema urbanístic.
• Consulta sobre les comissaries del Camp de Tarragona i Terres de
l’Ebre. Les comissaries pendents de finalitzar estan dins dels plaços de
lliurament de les obres. Tortosa fins d’aquí 2 anys. Tarragona pel febrer.
Valls, la constructora està amb problemes econòmics.
• Preguntem per l’ABP Rubí. S’estudia com solventar els problemes a
les garjoles (olors, ventilació, climatització, humitat). Preguntem
perquè l’obertura de les ACD d’algunes comissaries es realitza a
distància des d’una dependència superior i altres ACD l’obertura la
realitza el propi agent de custòdia. Es revisarà el protocol de seguretat i
es plantejarà aplicar el mateix sistema d’obertura per a totes les
comissaries.
• Preguntem pel protocol de seguretat davant un risc de tuberculosi.
Informem de l’incident a la CD Pineda. Demanem formació a tot el CME
sobre els riscos biològics i que elaborin manuals de consulta. El SPRL ens
informa que les possibilitats d’infecció dels agents exposats són molt
escasses. Revisaran els errors produïts a Pineda i estudiaran com
realitzar la formació a tots els agents del CME.
• Demanem prohibir estacionar als perímetres de les dependències
policials. Hi ha comissaries que està prohibit i d’altres que no. Ens
informen que les prohibicions d’estacionament són perquè les
comissaries ho solliciten a l’ajuntament corresponent. Instem a la DGP a
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incloure aquesta mesura de seguretat a tots els edificis policials i no
deixar la potestat a les pròpies comissaries per gestionar-ho amb els
ajuntaments. S’ho estudiaran.
Cascos de motorista amb Bluetooth. Demanem el document
acreditatiu d’ampliació d’homologació del Casc Schubert amb Bluetooth.
Fins a dia d’avui només disposem d’un document d’acceptació per part
del fabricant de les incorporacions efectuades als seus cascos. La DGP ho
sollicitarà. També ens faran un inventari dels cascos actuals.
Consultem a la DGP si publicaran una norma sobre la prevenció de
riscos laborals del CME. Ens informen que estan elaborant el redactat
d’un decret.
Mesures transitòries als agents amb discapacitat apartats del
Cos. La SGRH ens informa que properament s’aprovarà el decret de
segona activitat. No ens assegura que sigui abans de finals d’any.
Vehicles ART Vielha. Propera renovació del parc i s’està estudiant
sistemes porta equipament per incorporar als maleters de tots els TT.
Citrix a Pont de Suert i Sort. Dependre del servidor de Tremp crea
conflictes que es minimitzaran amb el canvi dels d’ordinadors vells per
uns de nous.
Exposem a la DGP la resposta positiva que el CAT ha obtingut de la
majoria de mitjans de comunicació per tal de preservar les identitats
dels agents del CME que surten a les seves informacions. El
Departament d’Interior, en canvi, segueix publicant en la seva pròpia
web els noms i cognoms d’agents de policia i fotografies. La DGP
estudiarà la nostra petició, tot i que ja s’han retirat les fotos.
Preguntem quin és el protocol establert per recuperar un portàtil
perdut. Ens informen que es pot localitzar el portàtil pel senyal que
emet sempre que estigui en funcionament. Si no es recupera s’anulla la
seva operativitat dins la xarxa.
Sollicitem a la DGP a que els caps policials i d’administració de les
RP convoquin reunions periòdiques obligatòries amb els sindicats per
tractar les temes de seguretat i salut laboral que afectin a les seves RP.
La DGP té previst instar a que es celebrin reunions a cada regió policial.
Demanem a la DGP es faci un seguiment sobre el compliment de les
mesures de seguretat de la instrucció 5/2008 sobre les armes de foc.
Informar a la SGAS que s’està incorporant el canesú vermell a
granotes ARRO amb més de 3 anys d’antiguitat. Les granotes amb
3 anys han de ser reposades perquè han complert el seu cicle d’ús.
Instem a la DGP a què els agents que pertanyen a l’ARRO i canvien
de destinació a una altra ARRO, no se’ls retiri part de l’equipació
d’especialització personal assignat (casc, armilla anti-trauma, armilla
anti-bala, defensa, proteccions de cames) doncs a la nova destinació
se’ls ha de tornar a equipar. Considerem que s’ha d’optimitzar recursos,
hi haurà una millor gestió del material, una qüestió higiènica i una
implicació de responsabilitat de l’agent per mantenir en òptimes
condicions el seu propi material.
Sollicitem es faci una taula de seguiment de tots els punts tractats al
Comitè.

Els temes presentats per la resta de sindicats:
• Normativa en cas d’incendi a l’ABP Martorell. La SGAS afirma que la
construcció de la comissaria compleix totes les exigències de la NBE-
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CPI/96. Aquesta normativa es manté vigent, com ho recull la nova
normativa publicada CTE DB-SI/07.
Els armers d’Egara ja s’han subjectats, reparat la porta i eliminat les
formigues de la CD Pineda i la fuita d’aigua i les rates de l’ABP
Terrassa.
S’estudiarà una millor accessibilitat pels vehicles al pàrquing de l’ABP
Tremp.
Es demanaran als subministradors dels productes químics les fitxes de
dades de seguretat.
Es farà un estudi si hi ha relació existent entre l’ABP Granollers i
diferents usuaris de la comissaria que han patit malalties i esbrinar, si
cal, les possibles causes que hagin pogut originar-les.

La SGRH insta a tots els sindicats a no publicar comunicats ni documents
que facilitin o desvetllin informació sobre la seguretat del CME.
La SGPRL ens informa que properament es realitzaran les avaluacions de
riscos pendents de les comissaries de la RPMS.
Com ja us hem informat en anteriors comunicats, els temes de vestuari es
tractaran en una comissió exclusiva.

L’àrea de seguretat i salut del CAT ha presentat 24 dels 33
temes exposats gràcies a la vostra participació i
confiança.
Catalunya, a 17 de novembre de 2008.

Jaume Gustems. TSRL i delegat del CAT
Ferran Baltasar. Delegat de prevenció.

