REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
18 maig 2012
Temes a destacar:
 Hem demanat afegir al calendari establert una visita del servei de prevenció a les
dependències de l’ARRO RPG. Es programa pel proper 31 de maig.
 Hem tornat a demanar que les mesures de radiacions electromagnètiques de les sales de
comandament puguin ser consultades pels treballadors/res afectats. Ho faran tot i que
queden sales encara per mesurar.
 Tornem a demanar formació per la Prevenció de Riscos Laborals del col·lectiu com a
complement per a disminuir l’accidentabilitat del CME.
 Demanem més formació i equipació adient per a les funcions atorgades a les ARRO. La
Comissaria General Tècnica està estudiant aquesta demanda.
 Reducció del 25% de la base reguladora a partir del primer dia del 4t mes d’ILT per malaltia
comuna o accident no laboral. Advertim que la retallada de sou pot representar un increment
de sol·licituds d’adaptacions dels llocs de treball i el risc laboral que pot generar-se quan
s’ocultin algunes patologies i disfuncions per tal de no perdre poder adquisitiu. El
Departament s’ha establert uns mesos d’estudi davant aquesta mesura.
 Lipotròfia a la SRC Complex Central. S’està treballant sobre les persones afectades i
mesures de correcció.
 Reclamar fundes per l’arma reglamentària subjectada a la cama per a treballadors de Trànsit
i d’ARRO amb problemes físics. La DGP està estudiant la possibilitat de permetre l’adaptació
en l’especialitat i també està en estudi dotar a més especialitats del CME d’aquesta funda.
Està sobre la taula de la CGTPS.
 Preguntem si s’ha realitzat la investigació sobre les causes de l’accident del motorista de
Trànsit en la Volta Ciclista a Catalunya. La DGP sol·licitarà més informació al respecte.
 Problemes varis a l’ABP Manresa. La comissaria està pendent de redistribució.
 Està valorant la dotació d’armilles antifragmentació per les Unitats Canines.
 Sol·licitem més intercomunicadors Bluetooth per les motocicletes USC i Investigació. La DGP
farà una redistribució segons les demandes que es presentin des de les RP.
 Hi haurà continuïtat amb les revisions mèdiques atenent a la demanda.
 Conflictes laborals dins el CME. Per fi es crea un grup de treball per elaborar un protocol
d’actuació.
 Lliurament d’estadística de l’accidentabilitat del CME.
 S’està treballant en l’elaboració de més plans d’autoprotecció en centres de treball.
 Les actes dels Comitès es penjaran a la Intranet.
 Proper Comitè: 6 de juliol.
Per qualsevol consulta, contacteu amb nosaltres.
Jaume Gustems
Delegat de prevenció
Seguretat i Salut Laboral del CAT
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