
    
  

 
 

SEGURETAT i SALUT LABORAL 
Reunió del Comitè gener 2008 

 
S’han debatut 34 temes (19 d’ells pel CAT) davant el Departament i la Comissaria 
Gral. de Participació i Organització. 
 
Hem rebut el compromís de: 

• Revisar les instal·lacions per evitar accidents com els de l’ABP Cerdanyola i 
l’ABP Terrassa i la possibilitat d’emprendre mesures legals contra les 
empreses constructores. 

• Estudiar a cada dependència per instal·lar zones fredes pel manteniment de 
les armes. 

• Dotar als agents de guants tàctics antitall. 
• Solventar els problemes i mancances a l’ABP Vic. 
• Neteja exhaustiva a ACD de l’ABP Lleida. 
• Augmentar la il·luminació a l’OAC de l’ABP Berga. 
• Reduir els sorolls a les oficines de l’ABP Cerdanyola. 
• Dotar del material necessari als operadors de la SRC de Lleida. 
• Reduir els decibels dels prioritaris a l’interior dels vehicles policials. 
• Subsanar els problemes d’electroestàtica a Egara. 
• Corregir les deficiències a les dependències de l’ABP Sabadell. 
• Estudiar els riscos higiènics dels monitors i instructors de tir. 
• Estudiar un sistema de senyalització per identificar els vehicles camuflats de 

Trànsit en actuacions policials. 
• Estudiar incloure el folre polar interior a l’ART Lleida. 
• Millorar el vestuaris de l’ABP Borges Blanques. 
• Notificar als responsables de les Sales de Comandament que garanteixin els 

descansos dels operadors. 
• Dotar del material necessari a la policia científica de la RPMB 
• Modificar les finestres corredores de les noves furgonetes. 
 

Ens han garantit que: 
• Els nous cascs de Trànsit amb Bluetooth de la marca Schuberth estan 

homologats i que els antics de la marca BMW no s’han d’utilitzar. 
• Tots els vehicles de CME disposen de l’assegurança obligatòria. 
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• Les reposicions de les farmacioles depenen dels administratius de cada 
dependència. 

• Estan pendents de reunir-se amb els responsables de l’aeroport de 
Barcelona per ubicar la dependència del CME. 

• Estudiaran cada cas individualment per autoritzar la petició de matrícules 
reservades. 

 
En canvi, no hem avançat en: 

• Millor abric per seguretat i salut per les ARRO. 
• Un millor abric més càlid per les USC. 
• Una subvenció per l’adquisició d’armilles antibales interiors. 
• Millors botes per Trànsit. 
• Samarretes tèrmiques interiors pels agents de Trànsit. 
• Subvenció per la quota del gimnàs. 
• Millores de les dependències de l’ABP Sant Feliu del Llobregat per la seva 

provisionalitat. 
 

Com a responsable de l’Àrea de Seguretat i Salut Laboral del CAT vull destacar la 
cohesió que hem mostrat tots els sindicats per afrontar els problemes del col·lectiu 
davant el Departament i la CGPO. 
 
 
Catalunya, 11 de gener de 2008 
 
 
Jaume Gustems 
Ferran Baltasar 
Delegats del CAT 
 


