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Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral 

setembre'14 
Temes que vam debatre a l'ordre del dia: 
• Funda de camal per les unitats motoritzades. No es tenen diners per fer un estudi biomecànic 

que aporti més motivacions per dotar de la funda reclamada. Creiem necessari que la 
Prefectura valori la dotació des d'una basant operativa. 

• Informació en matèria de prevenció des del portal ATRI. S'avança força en la possibilitat de 
disposar d'un enllaç per consultar temes de prevenció de riscos laborals des de qualsevol 
ordinador. 

El CAT insisteix que la funda de camal 
és un element de prevenció. 

• Radiacions no ionitzants. 
Serà tot un avanç que el CAT va proposar per la formació i informació. 

A petició del CAT

• Nocturnitat i edat. Encara s'està treballant en un informe sobre l'afectació de treballar torns 
de nits a certes edats i les possibles mesures de prevenció. 

 es facilitaran els resultats de les mesures 
realitzades a les SRC i sales de control. Totes són satisfactòries. 

• Avaluació de Riscos Laborals a Trànsit. Es realitzaran durant els mesos d'octubre i novembre 
als conductors de Trànsit. 

El CAT va demanar aquest punt per 
considerar que l'informe que ens vam presentar era insuficient. 

• Avaluació de Riscos Laborals a monitors i instructors de tir. Aquest mes s'acaben les 
avaluacions per conèixer els riscos i l'aplicació de mesures de prevenció. 

• Se'ns lliure l'Informe d'Accidentabilitat del segon trimestre 2014. 
• Exàmens de Salut 2014. Hi ha un augment de sol·licituds per aquest any (2292 en un mes) 

quan el total de l'any 2013 van ser 1672. La campanya 2015 coincidirà amb l'any natural tal i 
com demanava el CAT.

• Es torna a demanar, aquest cop per altre sindicat, l'obligació de revisions mèdiques a certes 
especialitats. 

 Atenent a la reclamació presentada, seran admeses les imputacions 
horàries justificades que superin el temps planificat. 

• Ens informen que s'estan fent els controls d'agents químics en els exàmens voluntaris dels 
treballadors que utilitzen la lofoscòpia. 

• Se'ns informa de les actuacions de suport psicològic d'aquest trimestre. Emergències (4), 
Suport (15), Avaluació amb armes (12), suport al GAV (158). El CAT contribueix a fomentar 
aquest servei fonamental per la nostra professió: 

• Els grups de treball per la Resolució de Conflictes Interpersonals i contra l'Autòlisi estan a 
punt de presentar els seus protocols. 

http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/SSP.pdf 
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• Se'ns informa dels diversos casos de lipoatròfia. 
• Informació dels riscos laborals. El CAT demana més implicació a la Prefectura en la informació 

que ha d'arribar als treballadors sobre prevenció de riscos laborals. El 9 de setembre vam 
denunciar el neguit que havien provocat l'enviament de Fitxes de Seguretat FDS que informen 
dels riscos laborals dels productes químics que s'utilitzen: 
http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/140909RL_DGP_denuncia.pdf 

• Se'ns informa que el dipòsit de substàncies estupefaents comissades a l'ABP Nou Barris estarà 
disponible el 1r semestre de 2015. 

La manca d'informació i formació dels treballadors en matèria de prevenció és evident en un 
incompliment de la Llei que el CAT fa temps està denunciant. 

• Ens respon que el Decret de Segona Activitat està pendent de revisió i els sindicats serem 
puntualment informats. 

• Les revisions dels extintors de la RP Ponent ja ha estat realitzada i solucionada la demora. 
• Se'ns informa de les actuacions realitzades arrel dels casos detectats de picades d'insectes a 

l'ACD Les Corts. 
• ASEPEYO.  El qüestionari que les mútues estan lliurant als treballadors accidentats NO hem 

d'omplir-lo. El CME ha de fer servir els DAD 29 i DAD 30. 
• Èbola. El Comunicat Intern que lliura la Prefectura a les destinacions té el vist-i-plau de 

Vigilància de la Salut. 
• Se'ns informa que el CME té des de fa anys un conveni de col·laboració amb el Col·legi de 

Psicòlegs de Catalunya per aquelles situacions que generin gran impacte o grans catàstrofes. 
• Se'ns informa de les properes actuacions a la CD Lloret. Vestidors, OAC, espais, llum natural... 
• Se'ns informa de les actuacions previstes a la 4a planta de l'ABP Les Corts on va destinada la 

Unitat de Comunicació. 
• Es denuncia novament les mancances de material i uniformitat a Trànsit. La Prefectura està 

estudiant i ordenant les necessitats de tot el Cos. 
• Consultem si un certificat d'aptitud psicològica d'un treballador elaborat per Vigilància de la 

Salut ha de ser necessari per una adaptació del lloc de treball tal i com aconsella Inspecció de 
Treball. 

• Gabinet Assistencial. 

Des del CAT valorem que aquesta prova pot tenir conseqüències negatives pel 
treballador si s'apliqués amb rigurositat i caldria cercar altres opcions. 

El CAT denuncia

• Esprais de defensa. 

 que part de la operativa faci cas omís a les adaptacions 
dels lloc de treball que recomana el Dr. Plans. 

Des del CAT demanem la dotació d'aquest elements de protecció

• Façana de l'ABP Sants. Protecció contra els ocells mitjançant punxes per evitar que s'hi posin. 

 en 
aquelles unitats que estan regulades per la Instrucció d'Armes. Ho comprovaran. 

• Bandes antilliscants. Al CP Homes (La Model) hem demanat protecció als esglaons de les 
garites. 

• ABP Ciutat Vella. El CAT ha lliurat un dossier fotogràfic

Per qualsevol consulta, 
Jaume Gustems. Delegat de prevenció 
 

 de les deficiències existents a la 
comissaria. 
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CATalunya, setembre de 2014 
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