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SEGURETAT I SALUT 
Aquests són alguns dels punts destacats de la reunió del 14 de març: 

 

 Funda arma de camal. El Departament presentarà en el proper Comitè un estudi sobre les fundes atenent a les 

demandes i recomanacions ergonòmiques i operatives. 

 Web sobre riscos laborals del CME. Estem més a prop de disposar d'aquesta eina de consulta des del domicili. 

 ISO. Hem demanat un inventari de les ACD pendents d'aplicar la ISO. 

 Exàmens de Salut. El gros de peticions ha generat que es programin els exàmens amb mesos d'espera.  

 Ens informen de les actuacions preventives fetes a l'ABP Sabadell sobre l'electricitat electrostàtica i del 

seguiment dels casos de lipoatròfia a St. Feliu de Llobregat, St. Martí i Ciutat de la Justícia. 

 Ens presenten les Dades de l'Accidentalitat del 4r trimestre de 2013 que augmenten a l'octubre i disminueix al 

novembre i desembre i de les Actuacions Psicològiques amb atenció total a 86 casos. 

 Recaigudes de baixes. S'ha detectat un increment de recaigudes de les ILT. S'està estudiant els motius. 

Esmentem com la mútua d'accident està tenint part de culpa en aquests fets. 

 Programació d'Actuacions Preventives pel 2014.  Es presenta el calendari de les activitats que es realitzaran 

en centres, instal·lacions i  activitats del Cos. 

 Informe sobre el torn de nit. Hem demanat incorporar a l'informe presentat l'afectació del torn de nit als 

treballadors amb edat avançada i als que estan sotmesos des de fa anys. 

 Adaptacions dels llocs de treball. Des de Vigilància de la Salut es recorda a la DGP que les recomanacions, 

dictàmens i prescripcions mèdiques són d'aplicació als treballadors i és de responsabilitat els que no les 

complexin. 

 ASEPEYO. Seguim presentant moltes queixes i impugnacions d'altes per una pèssima i deliberada gestió de la 

mútua.  

 Assegurança vehicles. S'informa que tots els vehicles disposen de l'assegurança obligatòria que cobreix a 

conductor, acompanyats i terceres persones.  

 SGAS. Solventats els problemes de manteniment a l'ABP St. Martí. Es farà una redistribució d'espais a l'ABP 

Bages. A finals d'abril la CD Sants serà operativa. Es recolliran le saportacions de millora en l'equipament dels 

nous vehicles de Trànsit. Es farà lliurament de nous vehicles i de nous cascs de Trànsit,... 

 Guants antitall. La Directora de Serveis augura les primeres unitats per aquest any... 

 Formació. S'està treballant amb ISPC per formar els treballadors. Hem proposat s'elabori un temari bàsic de 

prevenció de riscos laborals en l'àmbit policial per a tot el col·lectiu. 

 Tir. He demanat a l'operativa un recordatori de les normes de seguretat a les pràctiques de tir. 

 Segona activitat. Se'ns informa del número de mossos que han passat a segona activitat per edat o per causes 

físiques/psíquiques i dels treballadors que s'han incorporat en funcions no policials. Hem demanat convocar la 

comissió de segona activitat per tal de revisar el decret i adaptar-ho a les normatives vigents, evitar les 

discriminacions, equiparar-ho amb altres col·lectius i consensuar les retribucions. 

 

Per més informació contacteu amb el CAT. 
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