
 

 

 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. Febrer ’09 
 
Us informem dels punts que es van tractar a la reunió de seguretat i salut 
laboral: 

• Dotació d’EPI per a la Científica. El CAT recorda i fa esment 
d’aquesta reclamació històrica dels agents. La DGP consultarà 
aquestes necessitats per dotar-los. 

• Deficiències de manteniment en moltes dependències 
policials. Temes de climatització, aigua calenta, reparacions, obres 
pendents, provisionalitats, reubicacions, il�luminació, neteja, 
mobiliari, cablejats, olors, ventilacions, ... a Figueres, Egara, 
Martorell, Viladecans, St. Feliu Llob., Lleida, ...). El CAT torna a 
reclamar fer reunions periòdiques a totes les Regions Policials per 
tractar més ràpida i directament aquests problemes. L’Administració 
diu tenir per objectiu per aquest any més control i seguiment i la 
DGP té previst endegar a totes les RP les reunions que el CAT ja fa 
temps reclama.  

• Deficiències a Can Brians, Quatre Camins, Homes, Joves,... 
Presentació del CAT de les identificacions de riscos laborals. La DGP 
ens informa que els Serveis de Prevenció dels Departaments 
d’Interior i Justícia es coordinaran per solucionar totes les 
deficiències a les dependències de titularitat de Justícia. 

• PNT de Riscos Biològics. El CAT reclama de nou que s’elabori un 
PNT d’actuació davant riscos biològics i evitar així el desconeixement 
i procediments erronis. El SPRL del DIRIP ens diu que s’està 
treballant en el tema. 

• Baixes laborals per malalties comunes i accidents no 
laborals. El DIRIP recorda que és competència del ICS i no pas de 
les Mútues contractades pel Departament. 

• Cascos BMW i Schubbert. Davant la passivitat de la DGP, el CAT 
recorda que els cascos de motorista BMW amb modificacions per a 
la telecomunicació NO tenen homologació, i que els Schubbert 
tampoc han rebut encara la conformitat de l’ampliació de la 
homologació. Es demana a la DGP que recordi que els BMW amb 
bluetooth no es poden utilitzar i que solucioni el problema existent. 
Un altre tema és el preu de 1200 € que s’està pagant per casc... 

• La Molina. Exposem les queixes dels afectats respecte a 
l’equipament i les ordres rebudes. La SGAS considera que el 
vestuari de dotació és correcte tot i que potser hi havia uniformitats 
en males condicions de manteniment. La CGRO ens diu que les 
ordres van ser coherents... (ja sabeu que heu de fer per a properes 
convocatòries remunerades) 



 

 

• Implantar els Plans d’Autoprotecció a les dependències 
policials. El SGPRL vol contractar un equip per a fer els plànols, la 
formació, els simulacres i els seguiments als edificis del CME. Des 
del CAT preguntem perquè volen contractar un equip extern quan 
dins la DIRIP hi ha la DG de Protecció Civil.  

• Estudis ergonòmics. La DGP vol implantar un catàleg 
d’homogeneïtzació del mobiliari acord amb les necessitats 
ergonòmiques dels llocs de treball. 

• Camps de tir. El CAT pregunta que hagués passat si el darrer 
accident per arma de foc a l’ISPC s’hagués produït als camps de tir 
de Girona o Lleida, fent esmena a les mancances de cobertura 
mèdica en cas d’accident...? La CGPO exposa que s’està buscant 
millors ubicacions per a realitzar el tir. 

• Suïcidis de companys. El CAT pregunta si hi ha casos que 
relacionin els suïcidis amb temes psicosocials relacionats amb el 
treball. La SGPRL ens diu que no tenen cap indici entre suïcidi i 
problemes laborals. 

• Problemes auditius al GEI. La DGP està treballant en el tema. 
• Armilles interiors antibales-antipunxades. El CAT demana dotar 

al CME d’armilles interiors per ampliar la protecció dels agents. 
Informem de la demanda adreçada al Conseller. Recordem 
l’augment de casos amb armes de foc i blanques. Dels agents que 
han patit lesions. Dels ajuts d’altres administracions pels seus 
policies. D’evitar més víctimes. De ser prevencionistes... 
La CGPO ens diu que observant les estadístiques, Catalunya no té 
un grau de risc suficient com per dotar d’armilles als agents 
(textual). 
La CGPO ens diu que no tenen  la percepció del risc suficient 
(textual). 
La CGPO ens diu que una armilla pot ser el motiu a una 
desproporcionada o negligent actuació policial (textual). 
La CGPO ens diu que el risc forma part de la nostra professió 
(textual). 
La CGPO ens diu que això no són els Estats Units o el País Basc 
(textual). 
Companyes, companys. Després de sentir tot això, el CAT va 
replicar a totes les respostes rebudes amb el suport de tots els 
sindicats. Tots excepte la UGT. 
La SGRH va haver d’intervenir tallant la discussió i va al�legar que 
aquest tema és molt delicat i s’ha d’estudiar a part i detalladament. 
Prou. 

 
Com podeu comprovar tenim molts riscos laborals. Molts són externs però 
“alguns” els tenim a dins mateix de la pròpia DGP. 
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Catalunya, 18 de febrer de 2009. 


