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SEGURETAT I SALUT LABORAL 20/09/2013 
 

Reunits en Comitè, els temes debatuts han estat els següents: 
 
Pla de Prevenció pel CME. Seguim treballant l’esborrany. 
La Jonquera. Actuacions per millorar les condicions laborals. 
Revisions mèdiques voluntàries. Egarsat es farà càrrec de Tarragona i Girona. A Barcelona, 
Girona i les revisions obligatòries es faran des del propi Departament. 
La SGPRL demana als sindicats fórmules per incentivar les revisions mèdiques, però la DGP es 
nega a que siguin en horari laboral, amb més hores computades i/o a abonar despeses. 
Lipoatròfia. S’estan aplicant les mesures correctores en els casos detectats. 
Accidentabilitat laboral. A destacar aquest 2n semestre: 1288 accidents laborals (14 
accidents/dia), 722 han estat baixa laboral, la meitat són agents entre els 36-45. 
Torn de nit i fundes d’arma de camal. La SGPRL està elaborant els informes de pautes i 
recomanacions que els vàrem demanar al Comitè anterior. 
Revisió d’armes. Suggerim que es facin durant les pràctiques obligatòries de tir per evitar 
accidents en els centres de treball. 
Cascs de motorista. La DGP té la documentació de les proves i actuacions realitzades a cada casc. 
Buscaran la manera de facilitar aquesta informació. 
Accident per caiguda de prestatgeria. Un excés de càrrega i mal distribució va provocar l’accident 
a Les Corts amb dos agents lesionats. 
Intranet. Demanem més informació sobre prevenció de riscos laborals al Portal. La possibilitat de 
connectar-se des de fora del lloc de treball està encara estudi. 
Malalties víriques. Estan sota control els casos detectats en Cerdanyola. 
Armilles interiors. Demanen incloure en el catàleg de prioritaris els comandaments amb funcions 
operatives. 
Accident no laboral. El CAT ha demanant al Departament recórrer la resolució de l’ASEPEYO per 
considerar com accident no laboral la mort d’un company en el seu domicili mentre estava de 
guàrdia no presencial. Creiem que aquesta situació produïda genera una indefensió pels 
treballadors. La DGP i el SAP va respondre que la normativa de la seguretat social és clara i no 
recull aquesta situació però, el Secretari general del Departament que va incorporar-se al Comitè, 
ens va recolzar la proposta al·legant que “ho hem d’intentar jurídicament. Ja que el NO ja el 
tenim, no tenim res a perdre”. 
 
Per qualsevol qüestió, 
 
Jaume Gustems 
Delegat de prevenció 
 
CATalunya, 23 de setembre de 2013. 


