
 

 
 
 
 
 
 

Seguretat i Salut Laboral. 27/11/09 
Sindicats-DGP-SGSLPR 

Resum de la reunió: 
• Grip A: el 0,4% dels mossos s’ha vacunat. El 0% dels bombers. (!) 
• Exàmens de Salut: els punts d’atenció d’aquest any han estat limitats pel tema 

econòmic. 
• Assetjament laboral: s’està elaborant un protocol urgent per actuar davant els 

problemes entre els treballadors de la DGP. 
• Comissió per alletament: la DGP seguirà tractant les sol�licituds que es demanin 

cas per cas. 
• Sales de Comandament: demanem es facin a totes les sales noves mesures sobre 

radiacions no ionitzants i els informes siguin publicats. 
• Deficiències a les instal�lacions: Denunciem que no hi ha l’assessorament de les 

mesures de seguretat necessàries (estudi), no s’inclou els plecs tècnics de 
condicions (especificacions, requisits, disseny tècnic), no es fa el seguiment de 
les obres (construcció), no s’identifiquen els riscos laborals abans d’utilitzar les 
instal�lacions (validació i verificació). Les conseqüències són: mancances i defectes 
a les instal�lacions (intèrfons, càmeres, control d’accessos, zones fredes, vestidors, 
climatització, neteja, manteniment), riscos estructurals (vidreres, sifons als 
desguassos, tancaments perimetrals), a les dependències (accessos amb detinguts, 
visibilitat des de l’exterior, a les recepcions, riscos als laboratoris, a les àrees de 
custodies de detinguts, sense plans d’evacuació), riscos a l’entorn per la 
descoordinació amb departaments i ajuntaments (estacionament de vehicles, 
contenidors, parades de bus, papereres i bancs públics, emissió de gasos i partícules 
d’indústries properes)... Denunciem deficiències a la Ciutat de la Justícia, a l’ACD 
de Sant Celoni i Caldes, als jutjats de Granollers, a la tanca perimetral a St. 
Boi, als laboratoris de Reus, Granollers, Les Corts, Girona i Complex Central, 
l’emissió de gasos industrials a Salt, riscos físics a les sales de 
comandament,... aquests s’afegeixen a totes les demandes anteriors que encara no 
estan solventades. 

• Laboratoris policia científica: es programaran les visites conjuntes amb els tècnics 
del departament. 

• Epi’s: Motoristes USC: només dotació de guants i cascs. 
USC a RPPO: dotació de màscares i filtres (protecció PlaseqCAT). 
Subsòl: botes de protecció. 
ARRO Lleida: dotació d’armilles anti-bala. 
GEI: dotació de protecció d’oïdes. 
Facultatius Complex Central: bugaderia per les bates. 

• Propera reunió de vestuari i epi’s aquest desembre. 
• Petició de modificar el decret d’uniformitat. Fer-ho més genèric i reglamentar-ho per 

ordres i instruccions. 
• Exigim severitat amb les dotacions, reposicions i caducitats dels materials. 
• Possibilitat d’avaluar els riscos ergonòmics a les sales de comandament. 
• Dotar de peces d’abric a les zones més fredes del territori. 
• Reenviar les actes de Seguretat i Salut Laboral als caps d’administració i a la CGTer. 
• Socorrista aquàtic per la piscina del Complex Central (2a. activitat) 
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