
 

 

Seguretat i Salut Laboral
Comitè del 22 de desembre del 2011

 
El CAT havia presentat una demanda judicial per incompliment del període de convocatòria del Comitè 
que ha sorgit efecte. 
 
Aquests són alguns dels punts presentats i debatuts amb l’Administració i la DGP:
 

• Publicació de les actes del Comitè.
havien d'estar a l’abast del col·lectiu. A partir d’ara, es publicaran les actes en l’

• Decret sobre la prevenció dels riscos laborals en e l CME
Cos. A partir de febrer es crearà un grup de treball amb els delegats de prevenció per elaborar 
l’esborrany. 

• Reglament Intern del Comitè de Seguretat i Sa
pròpia. Aquest gener es crea un grup de treball amb els delegats de prevenció per elaborar el 
reglament. 

• Resolució de conflictes laborals en el CME.
protocol mare per resoldre els conflictes dins l’entorn laboral que s’haurà d’adaptar pel CME.

• Formació en Prevenció de Riscos Laborals.
tècnics a través de l’Escola d’Administració.

• Assetjament laborals dins el CME.
Funció Pública contra l’assetjament laboral dins el CME.

• Plans d’Autoprotecció. S’està treballant per implantar els plans d’emergència en els centres de 
treball. 

• Participació dels tècnics de prevenció del Dep
materials, equips i vestuari del CME. 

• Contaminació electromagnètica.
hagi radiacions no ionitzants siguin
ampliacions en els equips. Es mesuraran i publicaran en els llocs de treball.

• Baixes psicològiques causades dins l’entorn laboral .
Vigilància de la Salut del Departament d’Interior per tal de rebre atenció mèdica, psicològica i 
l’adaptació del lloc de treball.

• Centres de treball de titularitat del Dep. de Justí cia on hi ha servei del CME.
han de ser comunicades al Servei de Prevenció del Depart

• Encastament amb vehicle a les recepcions de les comissaries. Insistim en incorporar pilones 
metàl·liques per reduir el risc i ens queixem de la incorporació d’una jardinera a petició del SAP en 
la comissaria de L’Hospitalet que impedeix l
artefacte, requereix un manteniment i és un racó de brutícia.

• Incompliment del pacte de segona activitat de no fe r nits als agents amb 25 anys de servei 
i/o 50 anys d’edat per no fer nits.
per debatre l’estancament. 

• Temes puntuals de riscos laborals. 
solucionen des de les Regions Policials en les reunions periòdiques amb els caps policials i de 
l’administració. 

 
Els 17 punts presentats pel CAT van ser debatuts.
 
Per qualsevol consulta podeu informar
o trucant al CAT.  
 
Jaume Gustems.  
Grau EEES en Prevenció i Seguretat Integral
 
CATalunya, 27 de desembre de 2011

Seguretat i Salut Laboral  
Comitè del 22 de desembre del 2011

El CAT havia presentat una demanda judicial per incompliment del període de convocatòria del Comitè 

Aquests són alguns dels punts presentats i debatuts amb l’Administració i la DGP:

Publicació de les actes del Comitè.  Havíem demanat que els temes debatuts en el Comitè 
havien d'estar a l’abast del col·lectiu. A partir d’ara, es publicaran les actes en l’
Decret sobre la prevenció dels riscos laborals en e l CME. Estem exigint regular la prevenció al 
Cos. A partir de febrer es crearà un grup de treball amb els delegats de prevenció per elaborar 

Reglament Intern del Comitè de Seguretat i Sa lut Laboral . Reclamen una reglamentació 
pròpia. Aquest gener es crea un grup de treball amb els delegats de prevenció per elaborar el 

Resolució de conflictes laborals en el CME.  Funció Pública publicarà a finals de gener un 
oldre els conflictes dins l’entorn laboral que s’haurà d’adaptar pel CME.

Formació en Prevenció de Riscos Laborals.  Els delegats de prevenció seran formats com a 
tècnics a través de l’Escola d’Administració. 
Assetjament laborals dins el CME.  S’està treballant per millorar la implantació del protocol de 
Funció Pública contra l’assetjament laboral dins el CME. 

S’està treballant per implantar els plans d’emergència en els centres de 

Participació dels tècnics de prevenció del Dep artament a les comissions per l’adquisició de 
materials, equips i vestuari del CME. La participació s’iniciarà a partir d’ara.
Contaminació electromagnètica.  Reclamàvem que les dades recollides als centres de treball on 
hagi radiacions no ionitzants siguin públiques i es facin periòdicament i quan hagi modificacions i 
ampliacions en els equips. Es mesuraran i publicaran en els llocs de treball.
Baixes psicològiques causades dins l’entorn laboral . Els afectats han de contactar amb 

Departament d’Interior per tal de rebre atenció mèdica, psicològica i 
l’adaptació del lloc de treball. 
Centres de treball de titularitat del Dep. de Justí cia on hi ha servei del CME.
han de ser comunicades al Servei de Prevenció del Departament d’Interior.
Encastament amb vehicle a les recepcions de les comissaries. Insistim en incorporar pilones 
metàl·liques per reduir el risc i ens queixem de la incorporació d’una jardinera a petició del SAP en 
la comissaria de L’Hospitalet que impedeix la visibilitat, és un possible indret per col·locar un 
artefacte, requereix un manteniment i és un racó de brutícia. 
Incompliment del pacte de segona activitat de no fe r nits als agents amb 25 anys de servei 
i/o 50 anys d’edat per no fer nits.  Hi ha prevista una convocatòria propera amb el Departament 

 
Temes puntuals de riscos laborals. Recordem que s’han de tractar en el Comitè quan no 
solucionen des de les Regions Policials en les reunions periòdiques amb els caps policials i de 

Els 17 punts presentats pel CAT van ser debatuts. 

Per qualsevol consulta podeu informar-vos a través de Seguretat i Salut Laboral de la web 

EEES en Prevenció i Seguretat Integral.  TSPRL i delegat de prevenció del CAT

CATalunya, 27 de desembre de 2011 

Comitè del 22 de desembre del 2011  
El CAT havia presentat una demanda judicial per incompliment del període de convocatòria del Comitè 

Aquests són alguns dels punts presentats i debatuts amb l’Administració i la DGP: 

Havíem demanat que els temes debatuts en el Comitè 
havien d'estar a l’abast del col·lectiu. A partir d’ara, es publicaran les actes en l’ATRI. 

. Estem exigint regular la prevenció al 
Cos. A partir de febrer es crearà un grup de treball amb els delegats de prevenció per elaborar 

. Reclamen una reglamentació 
pròpia. Aquest gener es crea un grup de treball amb els delegats de prevenció per elaborar el 

Funció Pública publicarà a finals de gener un 
oldre els conflictes dins l’entorn laboral que s’haurà d’adaptar pel CME. 

Els delegats de prevenció seran formats com a 

ant per millorar la implantació del protocol de 

S’està treballant per implantar els plans d’emergència en els centres de 

artament a les comissions per l’adquisició de 
La participació s’iniciarà a partir d’ara. 

Reclamàvem que les dades recollides als centres de treball on 
públiques i es facin periòdicament i quan hagi modificacions i 

ampliacions en els equips. Es mesuraran i publicaran en els llocs de treball. 
Els afectats han de contactar amb 

Departament d’Interior per tal de rebre atenció mèdica, psicològica i 

Centres de treball de titularitat del Dep. de Justí cia on hi ha servei del CME.  Les deficiències 
ament d’Interior. 

Encastament amb vehicle a les recepcions de les comissaries. Insistim en incorporar pilones 
metàl·liques per reduir el risc i ens queixem de la incorporació d’una jardinera a petició del SAP en 

a visibilitat, és un possible indret per col·locar un 

Incompliment del pacte de segona activitat de no fe r nits als agents amb 25 anys de servei 
a una convocatòria propera amb el Departament 

Recordem que s’han de tractar en el Comitè quan no 
solucionen des de les Regions Policials en les reunions periòdiques amb els caps policials i de 

vos a través de Seguretat i Salut Laboral de la web www.elsindi.cat 

TSPRL i delegat de prevenció del CAT 


