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ASPECTES MÉS DESTACATS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL COMITÈ
DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL CME DEL DIA 30-05-08.
El CAT va plantejar entre altres els següents punts:
1.-Reunions periòdiques a totes les RP sobre Riscos Laborals.
S’estudiarà la manera de tractar alguns temes a nivell de regions policials, sens
perjudici de continuar tractant els temes més rellevants o d’afectació a tot el cos
policial, al Comitè .
2.-Reglamentació sobre la Prevenció de Riscos Laborals al CME.
S’està treballant en l’elaboració d’un decret exclussiu del CME.
3.-Esmenes sobre la instrucció de l’ús d’armes i eines al CME
Estan fent recollida d’informació i es faran esmenes a l’instrucció pròximament.
4.-Tuberculosi, Sarna i altres riscos biològics.
S’està últimant un protocol nou, que constarà d’unes fitxes informatives de cada
malaltia que es podrà consultar a la intranet del CME.
5.-Renovació cascs BMW
Es farà progressivament i d’acord amb les necessitats reals.
6.-Riscos físics a Mora d’Ebre
S’han fet revisions mèdiques als agents que ho han demanat i han sortit
negatives.S’ha aplicat el protocol del “Consejo Nacional de Seguridad Nuclear”.
7.-Instal·lacions de tir del CME.
S’estan revisant les instal·lacions i els convenis amb diferents entitats.
8.-Vehicles en mal estat Comissaries de Lleida i Borges Blanques.
Els vehicles nous arribaran a partir de l’1 de setembre de 2008.
9.-Reixa ventilació ACD Lleida.
S’ha instal·lat un detector de CO2 al parking per activar un ventilador i està
previst posar una conducció d’aire des del carrer a la reixa de ventilació.
10.-Mala cobertura sistema comunicacions RESCAT a Lleida ciutat.
Tenen constància de la problemàtica i estan treballant per millorar-ho.
11.-Plans evacuació Comissaries CME.
Durant aquest any 2008, es prepararan els plans d’evacuació.
12.-Climatització SRC Lleida.
Es revisarà la climatització i es mesurarà el grau d’humitat.
Catalunya, 30 de maig de 2008.
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