REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
06/07/2012
Temes a destacar:


















Benvinguda i agraïment de la Subdirectora al grup de treball que ha donat vida al nou
Reglament, el qual va ser signat.
Informació de les activitats i actuacions realitzades per la SGPRSL.
Exàmens de Salut: pel que fa a Barcelona, de les 678 sol·licituds ja s’han fet 356 exàmens. La
resta s’aniran complimentant segons dates de citació.
Pel que fa a la resta del territori, estan ultimant protocol amb serveis aliens al Departament,
aproximadament la primera quinzena de setembre ja s’informarà del procediment a seguir,
s’està estudiant de poder disposar d’una unitat mòbil per cobrir requeriment del Pirineu.
Presentació de dades de sinistralitat al CME de l’any 2012.
Exposició del simulacre a l’ABP de Les Corts, informe final.
Exposició de la memòria de treball de ESPAI 2011, valoració positiva (POS).
Mesuraments de les radiacions no ionitzants a les SRC, esperem resposta en quinze dies.
Vers la resposta que ens transmet la DGP de l’accident patit per l’agent de trànsit durant la
Volta, no estem d’acord, hem esmentat que existeix un VAR34 del conductor de l’altre vehicle,
que desmunta la versió que el company accidentat fos el primer agent que obria la cursa.
Insistirem fins que se’ns informi realment dels fets.
Vers la nostre demanda de crear un protocol per constituir un grup de treball per la mediació i
resolució de conflictes laborals, ens informen que encara no poden determinar res ja que han
de treballar prèviament amb la DGP, ens emplacen al setembre/octubre per determinar línies
de treball.
Petició del CSSL al Departament de Justícia de l’informe d’avaluació de riscos laborals dels
edificis de la Ciutat de la Justícia i la possible determinació del síndrome d’edifici malalt.
Vers la demanda de més dotació de microones als menjadors degut a l’increment d’utilització i
de la petició que hem fet d’habilitació de cuines a les ABP per a preparar àpats, ens responen
que ja s’han incrementat el nombre de microones. Degut a les pèrdues del val menjador i
noves condicions a les que estem sotmesos laboralment els moss@s vàrem demanar a
l’administració la incorporació d’electrodomèstics als menjadors per a cuinar. La resposta és
negativa però la sorpresa l’ha donat el representant del SAP, sr. Pere Peña, al titllar la
proposta d’instal·lar cuines a les ABP de “BARBARITAT” en un clar posicionament a favor de
l’Administració i de la qual cosa li va agrair molt el Subdirector General de RRHH. (Deu ser que
en Peña fa molts anys que no menja estant de servei i, quan tenia que fer-ho, no ho feia a la
comissaria sinó en bons restaurants acompanyant al VIP al qui tenia que donar protecció).
Petició d’EPI en incendis per a totes les policies científiques de les Regions Policials. Demanem
l’inventari dels EPI lliurats i de la dotació i reposició necessària.
Caducitat dels cascs de motorista ens informen que la previsió situa nous lliuraments l’any
2013, que substituiran els lliurats l’any 2006. Hem mostrat el nostre desacord en l’allargament
de la reposició a 7 anys ja que la recomanació de la marca és de 5 anys degut a la càrrega de
treball que pateix un casc de motorista del nostre Cos i no es pot fer anàleg a la utilització
genèrica.
Per qualsevol consulta contacteu amb el sindiCAT.
Jordi Costa i Jordi Mestres.
Per absència del nostre delegat de prevenció, Jaume Gustems.
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