
 

 
 
 
 
 
 
 

Reunió de Seguretat i Salut Laboral 
 

Temes debatuts i discutits: 
• Armilles interiors antibales. Demanem la dotació i alertem de l’oposició 
de la Subdirecció Operativa de la Policia. Manifest de tots els sindicats 
amb el suport de Recursos Humans. El Director general i els Caps policials 
estan avisats. 

• Denúncia del CAT a Inspecció de Treball contra un comandament 
per no adaptar-li el lloc de treball a una mossa amb informes mèdics del 
Departament d’Interior. 

• Conflictes laborals, assetjament laboral i assetjament sexual. 
Aquest mes ens presenten els protocols d’actuació. Cada cop són més les 
víctimes pendents d’accions per part de la DGP. 

• Medició de radiacions a totes les Sales de Comandament i 
renovació de les cadires. S’efectuaran controls. Canvis de cadires i 
formació ergonòmica a partir del 2011. 

• Deficiències en instal·lacions: OAC St. Martí, Complex Central, 
Centres i Hospital penitenciaris, Ciutat Judicial. Administració està 
fent gestions i actuacions. Es coordinaran amb Justícia per millorar els 
llocs de treball. Reclamem a l’Administració més assessorament, 
seguiment i avaluació de tècnics i especialistes a les obres, instal·lacions i 
compres de materials i equips per evitar la infinitat de deficiències 
detectades a posteriori. 

• Dotació de material i uniformitat a la Policia científica, Subsòl, 
Unitats de Medi Ambient i roba interior d’hivern. Administració lliure 
els materials aprovats conforme van arribant. Les noves propostes de 
materials i uniformitats s’han de sol·licitar a través de les RP per que 
siguin valorades des de la DGP. 

• ARRO Barcelona. Els formadors de defensa policial i educació física no 
disposen de la titulació necessària i denunciem coaccions del 
comandament en la valoració del PGA a tots els agents que es neguin a 
fer aquestes activitats. 

• Demanem aplicar la normativa sobre les revisions mèdiques als 
instructors i monitors de tir i controls en les galeries tancades. 
Salut Laboral i Prevenció de Riscos es fa càrrec. L’Administració està 
negociant amb la Seu d’Urgell per la cessió de galeries de tir. 

 
Catalunya, a 3 de març de 2010 
 
Jaume Gustems. Delegat del CAT 
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