
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

Juliol de 2008 
 

Companys i companyes, 
 
Aquest dijous el CAT ha assistit a la reunió periòdica del Comitè de 
Seguretat i Salut Laboral. 
Com sabeu, el Comitè serveix per consultar les actuacions de 
l’Administració en matèria de prevenció de riscos. 
 
Temes consultats: 

• Problemes de confort tèrmic a moltes dependències com l’ABP 
de La Bisbal, ACD Les Corts, SRC Barcelona i d’altres que s’han 
afegit. 

 La Subdirecció General d’Administració i Serveis (SGAS) es 
compromet a la revisió i millora de les condicions ambientals. 

 El CAT va registrar les queixes i tornem a demanar que exigeixin 
eficàcia a les empreses responsables contractades i, si cal, millorin 
les instal·lacions deficitàries. 

 
• Condicions dels llocs de treball de l’ACD Les Corts. 

El CAT va recordar les queixes formulades i la possibilitat de 
denunciar-ho a la Inspecció de Treball. 
La SGAS ens informa que han iniciat la reparació de les 
instal·lacions de climatització un cop han detectat la fuga del gas 
refrigerant. 
Hem demanat la supervisió de les reparacions. 
 

• Obres a l’OAC de l’aeroport El Prat seràn finalitzades, segons la 
SGAS, aquest mes de juliol excepte la canalització d’aigües residuals 
pendent de solventar. AENA ha de donar resposta. 
El CAT que va realitzar una visita de les instal·lacions ha demanat 
que s’exigeixi el compromís de finalització total de les obres. 

 
• Antena de telefonia a Caldes de Montbui. Segons la Subdirecció 

General de Prevenció de Riscos (SGPR) l’antena desprèn una 
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potència isotròpica radiada equivalent de 4W i no supera el nivell 
màxim de 7W com per a ser denunciada. 
El SPC ens ha informat sobre les gestions realitzades fins aleshores. 

 
• Aire condicionat de les furgonetes ARRO i Trasllats 

penitenciaris. La SGAS ha ampliat els contractes amb les 
companyies de renting perquè siguin incloses en les reparacions dels 
aires condicionats de les furgonetes. 
El CAT ha recordat que encara hi ha furgonetes en aquestes unitats 
que no disposen d’aire condicionat. La SGAS vol que les àrees 
afectades ho reclamin. 

 
• Solució d’armilla antibales pels instructors i monitors de tir.  

El CAT ja va esmenar la voluntarietat a dur-la o, en tot cas, dotar 
d’unes armilles més lleugeres. 
La DGP recorda que és obligatori portar-la segons la instrucció i que 
estudiaran una nova dotació d’armilles més lleugeres. 
Es va demanar la possibilitat de dotar d’armilles per les agents. Es 
farà un estudi. 
 

• Epi’s per la policia científica. Es van demanar equips de protecció 
individual per la policia científica i la SGAS va prendre nota. 
El CAT va lamentar que cada cop que hi ha reunió del Comitè es 
sol·liciti material per les unitats policials com si fos el darrer recurs 
per dotar-les. Vàrem demanar que es facin les reposicions de 
material d’una manera més efectiva. La SGPR va dir que revisarien 
la gestió de dotació de material. 
 

• Barracons de vestidors a Egara. Un sindicat va consultar pel mal 
estat dels barracons, la manca de climatització, les goteres per la 
condensació dels equips d’aire condicionat. Aquest sindicat no va 
assistir a la reunió de la RPMN i no tenia coneixement del tema. 
La SGAS va recordar que la precarietat finalitzarà amb l’enterra de 
les noves instal·lacions. 
El CAT va recordar que les reunions periòdiques amb les Caps de 
Regions Policials són molt positives per tractar els temes que són 
concrets de cada Regió Policial. 
 

• Deficiències a Arenys de Mar, Castelldefels i St. Feliu de 
Llobregat. La SGAS ha solventat algunes de les deficiències i 
d’altres estan pendents encara. 

 
• Reunions periòdiques amb els responsables de les Regions 

Policials. Aquesta demanda del CAT va tornar a exposar-se i la 
Subdirecció General de Recursos Humans (SGRH) va comunicar que 
és una necessitat que s’imposarà per millorar les condicions laborals 
del CME. 

 



• Material per les ARRO. El CAT va presentar totes les reclamacions 
de material que ha registrat fins aleshores i la falta de atenció per 
part de la SGAS i la Comissaria General de Planificació i Organització 
(CGPO). Vàrem exposar detingudament totes (que són moltes) les 
necessitats i mancances de les ARRO del territori. La CGPO va 
reconèixer les mancances i que la dotació és lenta i plena 
d’entrebancs, entre ells l’econòmic, però s’intentarà solventat dins 
les seves possibilitats. El CAT va recordar l’encert en la creació de la 
figura del coordinador de totes les ARRO i és importantíssim que la 
CGPO tingués una relació permanent amb ella. 

 
• Neteja de les dependències amb detinguts. El CAT va demanar 

és fes una revisió dels contractes amb les empreses de neteja per 
cobrir el servei tots els dies de l’any i els serveis d’urgència 
permanent. 
La SGAS ens va comunicar que s’han revisat els contractes per la 
neteja diària i d’urgència. 
 

• Exposició del CAT de l’avaluació de riscos a la CP Quatre 
Camins. Es va exposar l’informe que vàrem realitzar per tal que es 
solventin els problemes detectats i que son competència de la DGP. 

 
• Consulta del CAT sobre els resultats de les analítiques 

realitzades als companys/es de Móra d’Ebre sobre radiacions 
ionitzants. Tots els resultats han estat negatius. 

 
• Consulta del CAT sobre el resultat de la cobertura del sistema 

de comunicació RESCAT a Catalunya. El SGPR ens va informar 
que només queden 10 municipis del territori que encara no son 
coberts pel sistema. Estan pendents de solució. 

 
• Consulta del CAT sobre la caducitat i les condicions 

higièniques dels cascos antiavalots P-4 i P-14 de dotació en 
dependències policials. La CGPO farà un seguiment de les 
condicions d’aquest material. 

 
• Accessos exclusius pel personal propi de les dependències 

policials. El CAT va demanar solucions per evitar coincidir amb 
familiars i amistats dels detinguts amb els agents actuants. La SGRH 
va recordar les dependències que no disposen de sortides exclusives 
per a funcionaris utilitzin com alternativa els accessos dels 
pàrquings. 

 
• El CAT insisteix en la dotació individual de guants antitall i 

armilles reflectants però no hi ha pressupost. 
 

• El CAT insisteix en una subvenció de la quota del gimnàs. No 
és vol subvencionar. 



 
• El CAT ha insistit a la DGP que sol·liciti la millora de les 

dependències de titularitat del Departament de Justícia com 
a CP’s i Fiscalia de Menors. 

 
La SGRH ens ha comunicat que és crearà una comissió paritària per 
temes de vestuari del CME i desvincular així el Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral. 

 
 

Us recordem que: 
Les vostres demandes en matèria de riscos laborals les adreceu 
a l’Àrea de Seguretat i Salut Laboral del CAT. És la via més 
ràpida i directe per fer arribar els problemes a la DGP. 
 
També us volem informar que després del camí recorregut fins 
aleshores: 
Els components de l’Àrea de Seguretat i Salut Laboral de CAT 
ens consolidem com a tècnics en matèria de Riscos Laborals.  
L’equip, els coneixements, l’assessorament, el treball i la 
predisposició com els nostres punts més forts. 
 
Altres sindicats no podran dir mai el mateix. 
 
 
Salut! 
 
 
Catalunya, 28 de juliol de 2008. 
 
 
Jaume GUSTEMS. Tècnic Superior Universitari en Riscos Laborals. 
Ferran BALTASAR. Delegat de prevenció. 
Rafael HURTADO. Delegat de prevenció. 
 

 
 

 
 

 
 
 


