COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. Desembre 2012
La reunió del divendres 14 va tenir dues parts diferenciades.
Una primera part dedicada a les actuacions en matèria de seguretat i salut laboral que el
Departament dedica al Cos de Mossos d’Esquadra:
- Ens informen del número d’assistents a cursets realitzats pel Servei de Prevenció sobre
primers auxilis i plans d’autoprotecció.
- De l’avaluació de riscos laborals a les dependències de l’Eixample. Restem a l’espera de rebre
els informes.
- Ens informen del número de reconeixements mèdics realitzats fins el mes de novembre.
Aprofitem per presentar les moltes queixes rebudes sobre les mútues. El Servei de Prevenció
del Departament recollirà les queixes a través del Tel. 93 551 20 00.
- Recordem no demorin les revisions mèdiques a les Unitats amb més d’exposició a agents
contaminants: GEI, TEDAX, Subsòl, Instructors i Monitors de tir, Balística i Subaquàtica.
- Sobre els resultats de les mesures de radiacions no ionitzants a les Sales de Comandament.
Hem demanat que facin arribar còpia a les Sales. Per al·lusions al SAP, el CAT també vam estar
present en les mesures de radiacions...
- Reclamem els resultats de l’avaluació dels riscos laborals dels llocs de treball de la Ciutat de la
Justícia. Estan en tràmits amb el Departament de Justícia.
- Demanem que les actes dels CSSL arribin als Cap de les Regions Policials per tenir-los informats
d’aquells aspectes relacionats amb la seguretat i la salut laboral del CME en les severs Regions.
- Sens informa de l’estat de tramitació de la multitud de casos que han estat presentats com a
presumptes assetjaments laborals. Insistim en la necessitat urgent d’establir un protocol previ
per la Mediació i Resolució de Conflictes Laborals dins el CME.
- També es van tractar temes puntuals que van aportar alguns sindicats. Temes que tant el
Servei de Prevenció com la SG d’Administració i Serveis van recordar que ja havien estat atesos
puntualment. Es per això que portar-los al Comitè nomes pot tenir una lectura de justificació
propagandística sindical envers les seves afiliacions. En fi...
La segona part va ser en el torn de paraula. La Directora de Serveis va voler destacar la tasca que
realitzem tots/es els membres del Comitè: representants de l’administració, de la DGP, els
delegats de prevenció i els tècnics del Departament. Va aprofitar per acomiadar-se del càrrec
com a Presidenta del CSSL a expenses dels propers nomenaments en la nova legislatura. També
va fer extensiva la seva satisfacció per la bona sintonia, formes i predisposició entre tots els que
vetllem per la seguretat i salut dels agents dels CME.
Es quan la Directora de Serveis va cedir la paraula quan el CAT va demanar que constes en acta la
següent denúncia al Departament:
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La justificació de les retallades pressupostàries com la causa de la precarietat i inactivitat
en mesures de prevenció per la seguretat i salut laboral, i de la inexistència de polítiques
preventives de riscos laborals que patim els treballadors/res del CME.
El col·lapse generat per la política de reducció de plantilla en el Servei de Prevenció i el
conseqüent sobreesforç dels tècnics i metgesses restants per atendre les necessitats de
17.000 mossos/es.
La indefensió dels treballadors/res del CME davant la manca de mesures correctores
adients i actuacions preventives com la dotació d’equips de protecció individual, la
formació obligatòria en prevenció de riscos laborals i l’avaluació de tots els llocs de treball
del CME. Indefensió que vulnera el dret dels treballadors a la seguretat i salut laboral per
part de l’Administració.
Que la vulneració del dret posa en perill la integritat física i/o psíquica dels
treballadors/res del CME i en perill la pròpia vida dels agents del cos de mossos
d’esquadra.
Tanmateix denunciem la complicitat entre Recursos Humans i de la pròpia DGP
(Comissaria General Tècnica) per establir criteris que prioritzen aspectes com la imatge
corporativa, la desobediència a les recomanacions mèdiques o la negació de casos provats
d‘assetjament laboral en comissions d’investigació, fent cas omís a les mesures
correctores adients per la prevenció dels riscos laborals.

Per tot això, hem recordat la recent visita d’Inspecció de Treball, on va quedar palesa les greus
mancances en seguretat i salut laboral del Departament evidenciant que en matèria de prevenció
“la casa l’havien començat per la teulada”. Les prioritats passen per tenir d’una reglamentació
pròpia, la formació bàsica obligatòria com estableix la Llei per a tots els treballadors del CME, la
dotació d’equips de protecció individual (armilles interiors, guants antitall...), l’avaluació de tots i
cada un dels llocs de treball del Cos, el facilitar els canals necessaris per informar i assessorar els
treballadors/res sobre la prevenció de riscos laborals i no deixar d’atendre amb celeritat els casos
que es van presentant.
La Directora de Serveis va prendre nota i va esmentar que faria arribar la demanda a la nova
persona responsable del càrrec (possiblement ella mateixa).
El CAT també farà arribar les denuncies a qui correspongués.

Be, fins aquí un resum de la reunió. Per qualsevol qüestió poseu-vos en contacte amb el CAT.

Jaume Gustems
Delegat de prevenció del CAT

CATalunya, 18 de desembre de 2012.
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