Reunió del Comitè de Seguretat i Salut laboral. 11 d’octubre de 2012
Problemàtiques debatudes:
• Les comissions de servei recomanades per Vigilància de la Salut estan sent
denegades per Recursos Humans justificant que els motius no son estrictament mèdiques.
Els casos que hem presentat topen amb aquesta actitud i destapem la praxi del Servei
d’Avaluacions Mèdiques que filtra les comissions cap a la SGRH. Per sufocar l’incendi ens
proposen que presentem els casos individualment a la pròpia SGRH.
•

Accidents in itinere. Segons les dades estadístiques, tant el 2010 com el 2011 es van
donar 1,7 accidentats per cada 100 moss@s amb resultat de molt greu o mort. (tots a les
carreteres). Hem demanat aprofundir en l’estudi: tipologia de via, horari de l’accident, dia
de la setmana... a fi de confirmar el possible nexe de treballar 12 hores els caps de
setmana i sortir del torn de nit.

•

Suïcidis de moss@s. Segons se’ns informa, tots els fets produïts, un cop analitzats, no
tenen cap relació amb l’entorn laboral. Hi ha dades però no el que de debò ens preocupa
és la prevenció per evitar-los. Per això és indispensable col·laborar tots plegats per
identificar els possibles companys/es que estiguin en situacions límit. El servei d’avaluació
i orientació psicològica té aquí un paper fonamental!.

•

Malalties professionals. N’és una prioritat aportar a la Direcció de Serveis que es
reunirà aviat amb Funció Pública aquelles patologies que puguin estar relacionades amb la
nostra professió perquè siguin considerades malalties professionals i no pas contingències
comuns. Les peculiaritats de la nostra professió requereix una exposició a patir una
malaltia o a exigir-nos a mantenir-nos fora de la feina en plena forma. Causes
psicològiques i biològiques on l’origen és el lloc de treball o traumatismes óseo-musculars
degut al manteniment físic regular haurien de tenir aquesta consideració professional.
Tanmateix es demana que les ILT que tenen un període de convalescència superior als 21
dies no siguin penalitzats pel nou decret. Des del sindicat ens hem d’afanyar a presentar i
motivar aquestes exclusions i siguin recollides per la Funció Pública.

•

Substàncies estupefaents a les comissaries. Tret d’aquells casos on les drogues
confiscades no siguin plantes la resta necessiten ser analitzades en laboratori. El temps
mínim establert son de 8 dies per la destrucció dels comisos. La resta han de ser peritats i
molts passen per contraanàlisi. Per això s’han de conservar més temps. El volum de molts
d’aquests comisos supera els espais disponibles i Justícia no es fa càrrec. Els 8 dies
establerts representen un problema de confinament, olors i proliferació d’insectes sobre
tot amb els vegetals que s’està estudiant com solucionar-ho. A tot i això, la DGP valora
molt negativament que “un grup de mossos associats” hagi aprofitat els fets per fer-ho
públic. S’ha pogut generar una mala imatge del Cos i dels seus treballadors/res en un
procediment que la DGP ha d’assumir quan la competència es del Ministeri de Justícia i ens
hem obliga per ordre judicial.
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•

ABP Sarrià Sant Gervasi. Edifici catalogat que representa un inconvenient alhora de fer
adaptacions per les necessitats del CME. El manteniment d’instal·lacions si, però amb
matisos. No totes les actuacions estan permeses i algunes tindrien un cost excessiu,
inassumible. Està aprovada la construcció d’una nova comissaria però ha quedat aturada
la licitació per la convocatòria de les noves eleccions. Amb el nou Govern s’haurà de tornar
a presentar la proposta de construcció. Hi ha qui ha proposat tancar-la definitivament i
donar la cobertura al districte de Sarrià St. Gervasi des de l’ABP d’Horta.

•

Noves peces d’uniformitat. Ara farà un any que està fent-se la fase de contacte. Més
endavant, es repartiran qüestionaris per saber les opinions. Tot passarà pel Comitè.

•

EPI’s en incendis per la policia científica. La Comissaria Gral. Tècnica afirma que totes
les Unitats disposen d’equips de protecció d’us compartit.

•

Lipoatròfies a Complex Central i RPMB. S’està fent el seguiment de les persones
afectades a través del Servei de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament. Hi
ha previstes mesures correctores. L’adquisició d’un mesurador d’ones electromagnètiques
facilitarà la identificació i avaluació dels llocs de treball.

•

Pròrroga de 5 anys per les armilles antibales. La DGP ens comunica que a finals de
setembre s’inicià un procés de revisió i canvis dels paquets balístics de totes les armilles
antibales que farà el propi fabricant a fi de ser retimbrades per 5 anys més. Demanem la
documentació acreditativa per si hi haguessin responsabilitats civils.

•

Reconeixements mèdics al Pirineu. S’han passat dades del volum d’exàmens
realitzats. Les dates i hores de les programacions es fan via telefònica. S’intenta
reiteradament contactar amb els interessats però si no produeix torneu a sol·licitar visita.
Pel Pirineu hi ha una unitat mòbil. S’estudia un canvi d’ubicació entre Vielha i La Seu. S’ha
establert un centre de Vigilància de la Salut a Lleida ciutat (dra. Piñol).

•

Resolució de conflictes en l’entorn laboral. Hem demanat no deixar passar més temps
per elaborar un procediment per la resolució de conflictes i no esperar a que Funció
Pública publiqui un de genèric. Recordem que amb un protocol implantat les situacions de
confrontació entre treballadors/res estarien en vies de mediació a fi d’evitar molts dels
agreujaments que s’estan produint actualment (la gran part dels conflictes tenen un
resultat de baixa laboral psicològica que no es recullen com accident laboral). El SPRL ens
demana participació activa per elaborar un protocol.

•

Més temes. Possibles exposicions a riscos biològics: per evitar-ho cal actuar sempre
com si existís el risc de contagi. Prenem les màximes precaucions. Les resultats i
seguiment de possibles infeccions poden tenir períodes de fins a 6 mesos de plaç. Queixes
sobre la mútua d’accidents: fer-les arribar al SPRL del Departament. S’han endegat
cursos de primers auxilis per a tot el col·lectiu (Intranet). Es farà un lavabo a l’OAC
Tarragona. Programat vacunacions contra riscos biològics pels facultatius i personal de
laboratori. Està pendent encara l’avaluació mediambiental de les galeries de tir. El Dep.
De Justícia encara no ha facilitat es resultats de l’avaluació de riscos de la Ciutat de la
Justícia.

Per qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb el CAT
Jaume Gustems. Delegat de prevenció del CAT
CATalunya, 11 d’octubre de 2012
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