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COMITÈ SEGURETAT I SALUT LABORAL 08/03/2013 
 

Aquest divendres es va reunir el Comitè seguint el calendari anual programat. Es va estrenar com 
a presidenta la nova Directora de Serveis, sra. Virgili. Un dia abans, en el Consell de la Policia, li 
vàrem informar de les deficiències que pateix el CME en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
 
Els temes debatuts han estat: 
 
Acta. En l’aprovació i signatura de l’acta de l’anterior Comitè, vam recordar que les actes dels 
darrers comitès encara no estaven penjades a la Extranet de la DGP. 
 
Grup de Treball. Es constitueix per fi un grup de treball per l’avaluació dels riscos psicosocials en 
el CME aprofitant una proposta presentada pel Departament al col·lectiu de Bombers. 
 
El Servei Planificació i Intervenció Psicològica de la SG de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 
inicia a partir del 18 de març l’esperat suport psicològic pels integrants del GAV. També se’ns ha 
informat del número d’intervencions que aquest Servei havia atès en aquests darrers dos mesos. 
 
Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos. Se’ns informa de l’activitat (visites i 
seguiments) realitzades al Complex Central, a l’ABP Horta-Guinardó, a l’ABP Ciutat Vella, al 
laboratori de la RPC i a l’ABP Sant Andreu. La manca de recursos humans limita més actuacions! 
 
Se’ns informa varies obres programades de condicionament i millora en comissaries, dels plans 
d’autoprotecció elaborats en alguns centres de treball, de la solució presa als vestidors de l’ART 
Tàrrega, de la confirmació de protectors auditius al curs d’Ordre Públic i dels resultats dels 
simulacres a l’ABP Les Corts i ABP Eixample. 
 
Hem informat del gran volum de queixes sobre les mútues d’accidents per l’afany interessat per 
“accelerar” les altes mèdiques i les posteriors recaigudes dels afectats. Aquesta pràctica l’estem 
impugnant al ICS. El SG de RRHH vol que li fem arribar les queixes. 
 
SG de Prevenció de Riscos i Salut Laboral. Presenta les memòries del 2011 i 2012 sobre 
Prevenció de Riscos i Salut Laboral en Bombers i en el CME. 
També se’ns lliuren els números de reconeixements mèdics realitzats al CME i la Planificació de 
l’Activitat Preventiva per aquest any 2013. 
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Com a punt estel·lar, la SG de Prevenció de Riscos i Salut Laboral ens ha presentat un Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals 2013-16. Es un esborrany obert a aportacions per part de tots els 
membres del Comitè per tal de ser aprovat i implantat en el CME. 
 
En el torn de paraula de l’ordre del dia hem formalitzat la comunicació al Comitè de les denúncies 
que el CAT a presentat a Inspecció de Treball (formació i informació obligatòries, avaluació dels 
llocs de treball i centres de treball; equips de protecció necessaris i protocol per la resolució de 
conflictes laborals) de les quals ja estava el Departament al corrent. 
 
Tanmateix, el CAT ha valorat molt positivament la presentació de l’esborrany del Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals 2013-2016 doncs s’obre una oportunitat per establir els fonaments 
bàsics en matèria de prevenció. Hem considerat que tenim un període de quatre anys per davant 
per adquirir tots plegat el compromís de fer possible la implantació progressiva de les polítiques 
preventives que necessita el CME. Hem volgut fer extensiu la nostra voluntat i predisposició a 
col·laborar del mateix i hem felicitat especialment a l’equip del SPRL que ha treballat per elaborar 
aquest ambiciós Pla d’objectius  i activitats per la prevenció dels riscos laborals. 
 
 
CATalunya, 11 de març de 2013. 
 
Jaume Gustems 
Delegat de prevenció 
 
 
 
 
 
 
 
 


