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Seguretat i Salut Laboral  
Convocat el Comitè aquest divendres dia 7 de juny es van tractar els següents punts: 
 

 Presentació de la nova Subdirectora general de Prevenció de Riscos Laborals que relleva a 
l’anterior. El canvi sobtat és a favor de la sra. Elisabeth Saltor que passa a ser la nova responsable 
de la Subdirecció General. 

 Creació de grups de treball per la implantació del Pla de Prevenció 2013-16, Protocol per la 
Resolució de Conflictes entre Treballadors i la Detecció i Prevenció de Riscos Psicosocials. Es 
faran durant els mesos de juliol i setembre, tot i la demanda urgent d’implantació d’aquestes 
mesures de prevenció pel CME. 

 Presentació de les dades d’Accidentabilitat Laboral del 1r trimestre, del CME, Intervencions 
Psicològiques i estat de tramitació dels casos denunciats per presumptes casos d’assetjament 
laboral. L’accidentabilitat  i les intervencions psicològiques segueixen la mateixa tendència que 
l’any 2012. Respecte als casos denunciats de presumpte d’assetjament queda en evidència la 
necessitat de disposar d’una eina prèvia de prevenció de riscos laborals com és un Protocol de 
Resolució de Conflictes. 

 El 27 de juny es realitzarà un simulacre d’evacuació del Complex Central dins el calendari de 
Plans d’Autoprotecció dels centres de treball. 

 Es va activar el protocol contra la TBC a Sant Martí i s’està fent un seguiment mèdic dels 
companys que van estar exposats en un cas de tuberculosi. 

 S’estan recollint moltes queixes en el Departament per la praxi de les mútues d’accidents 
d’anticipar altes laborals d’agents que encara no estan plenament rehabilitats. Tots els que us 
podeu veure afectats poseu-vos ràpidament en contacte amb el CAT. 

 Deixar de fer torns de nit. La DGP insisteix en que no es viable deixar de fer nits pels agents 
amb 25 anys de servei i/o 50 anys d’edat. També és contraria a implantar el torn fix. Proposen 
fomentar la formació pels treballadors que facin nits per tal de adquirir les bons hàbits en 
horaris nocturns o acollir-se, si cal, a la segona activitat als 57 anys per qüestió d’edat o si 
tenen alguna disfunció que demanin una adaptació del lloc de treball. Tornen a insistir que no 
és negociable. No tenen cap voluntat. 

 Vulneració en la DGP de les adaptacions dels llocs per no fer nits. La DGP defensa que “fer 
alguna nit aleatòria no va contra la recomanació mèdica” i si el treballador/a no ha de fer nits 
“taxativament” doncs caldrà que ho esmenti expressament en les recomanacions mèdiques. La 
Subdirecció general de Prevenció de Riscos Laborals ha pres nota per blindar aquells casos que 
ho requereixin. 

 Ens informen que disposen de partida pressupostària per la renovació d’un volum ampli de 
cadires ergonòmiques i que properament es signarà un nou conveni amb l’empresa de neteja. 
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 Prevenció de lesions. Funda de l’arma per la cama pels agents en motocicleta i d’altres unitats 
operatives. La manca de casos de lesions per culpa de dur la funda de l’arma a la cintura en 
caigudes de motocicleta no requereix de l’adaptació de mesures preventives. Hem demanat a la 
SGPRL l’estudi ergonòmic i si cal complimentar-ho amb un estudi d’operativitat per valorar si és 
factible incorporar aquesta funda. 

 EPIS per la policia científica. Es comprometen a més neteges del material compartit i a 
l’adquisició d’algun equip de protecció procedent del cos de bombers per serveis en incendis. 

 S’està treballant per les millores de l’ABP St. Feliu Llobregat: cobertura comunicacions, 
ventilació, climatització, il·luminació, retirar panells de les finestres... 

 Lliurament de l’informe de la investigació de l’accident de l’explosió de les bateries del sistema 
de telecomunicació dels cascs de motorista de Trànsit. Les bateries adquirides (made in Xina) 
eren defectuoses interiorment i no van permetre activar el sistema de seguretat propi. Han estat 
retirades totes les bateries d’aquest model. 

 Neteja de cascs de motorista de les USC. Lamentem que es dediquin esforços al manteniment 
higiènic de cascs que no garanteixen la seguretat física (lliurem foto d’un de molts cascs 
defectuosos). Revisaran les dotacions i per garantir la higiene lliuraran més casquets protectors 
(falapes). 

 Estan treballant per resoldre les incidències a l’ABP L’Hospitalet (enfonsament del terreny i 
afectació de l’estructura de l’edifici) i les males olors a les garjoles de l’ABP Santa Coloma de 
Gramanet. 

 Hem demanat la publicació de les quanties contractades per l’assegurança en cas de mort i 
invalidesa permanent pel CME. Seran publicades aviat. 

 Protecció contra els encastaments a les comissaries pendents. La DGP està pendent d’aplicar-les 
en algunes comissaries tot i ho tenen pendent i que en alguns casos els ajuntaments hi participen 
en la col·locació de pilones. 

 Accident en les revisions d’armes. Revisió del protocol de revista d’armes. Hem denunciat que 
les revisions d’armes han de ser realitzades per personal i llocs habilitats. Lliurem fotos del 
comunicat intern i de les condicions de com es realitzaven les revisions en el lloc on es va produir 
l’incident. No reunien cap dels dos requisits. 

 Intranet des del domicili. Demanem a la DGP accedir a la Intranet des de qualsevol ordinador 
com a eina indispensable per la informació de tots els treballadors/res sobre la prevenció dels 
riscos laborals: protocols, assessoraments, guies, suggeriments, plans, campanyes, visites 
mèdiques,... Valorem que la Intranet seria molt més utilitzada pels treballadors fora dels horaris 
laborals i extensiva alhora per altres matèries d’interès pel treballadors en l’àmbit administratiu i 
policial. La DGP comparteix la proposta, tot i que ens transmet que és un opció que en el seu 
dia va ser aparcada per la quantia econòmica que suposa. El CAT seguirà insistint. 

 Lliurem en mà més fotografies denúncia a la Directora de Serveis de l’estat d’algunes 
instal·lacions i materials que estem utilitzant al CME (fotos adjuntes en aquest comunicat). 

 

 

Per qualsevol consulta, suggeriment i queixa sobre contacteu amb el CAT. 
 
Jaume Gustems 
Delegat de prevenció del CAT 
 
 
Catalunya, 10 de juny de 2013 
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