
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reunió de Seguretat i Salut Laboral. Juny 2009 
 
Reunió maratoniana, com sempre, on es van tractar els temes següents: 
 

• Jaqueta motorista polivalent (estiu-hivern) i guants antitall. Segons la DGP 
és prioritari però no hi ha pressupost fins el 2011. CAT 

• OAC Plaça Catalunya. La DGP adopta el compromís d’aplicar mesures correctores. 
TMB també les aplicarà. Estan buscant un nou emplaçament per l’OAC. CAT 

• Olors a l’ACD l’Hospitalet. Manquen sifons a les garjoles. Estudien la possibilitat 
d’instal�lar-los. CAT 

• Paviment a l’ABP Premià. L’assentament de l’estructura s’ha estabilitzat però la 
DGP vol assegurar-se. Demanaran un altre estudi. CAT 

• Vestidors al Parlament de Catalunya. La DGP és coordinarà amb el servei del 
Parlament per solventar les deficiències. CAT 

• Ciutat Judicial. La DGP visitarà les instal�lacions properament per coordinar amb 
Justícia les millores pels mossos. CAT 

• Túnel de Vielha. No hi ha pressupost per instal�lar la cobertura de les 
telecomunicacions. CAT 

• Deficiències a l’ABP Valls. L’empresa constructora ha fet fallida. Està pendent. 
• Obres a l’ABP Arenys. Comencen les obres el dia 15 de juny. 
• Material pels REIDEX. La DGP coordinarà amb els caps de tots els REIDEX les 

necessitats de materials. Demanaran un estudi de la potabilitat de l’aigua de pou 
que fan servir els Reidex de Girona. 

• OAC de Sant Martí. Continua els problemes del cablejat. La DGP ho farà 
properament. 

• Cascs motoristes trànsit. Es compren noves dotacions aquest mes de juny. Hi ha 
negociacions amb el SCT per que es facin càrrec de les compres dels materials. 

• Antenes a l’ABP Granollers. La DGP demanarà un informe sobre el camp 
electromagnètic. 

• Avaluació de Riscos a les dependències policials. Tenen un calendari previst. 
• Grip A. A la Intranet hi ha informació sobre aquesta i d’altres malalties. CAT 
• Revisions mèdiques a TEDAX. La DGP contempla una revisió mèdica específica 

per Tedax i Científica. 
• Furgonetes noves ARRO. Les transformacions interiors estan en període de 

proves. Les modificacions i canvis es poden sol�licitar al parc mòbil del CME. 
• Recepcions de les comissaries. Es sol�licita protegir els agents amb mampares 

de separació per seguretat física i biològica principalment. 
• Riscos laborals de la policia científica. La DGP està elaborant una identificació 

de riscos. 
 
 
 



 

• Accidentabilitat al CME. Ens han facilitat estadístiques de la accidentabilitat al 
Cos. 
Any 2008: 361 accidents entre 1000 aspirants. 2078 accidents entre 13000 

funcionaris.  

1er trimestre 2009: 172 accidents entre 1000 aspirants. 624 accidents entre 13000 

funcionaris. Que l’ISPC s’ho faci mirar! 

• Prevenció al CME. La DGP ha iniciat sessions informatives, xerrades a l’ISPC i 
informació a la Intranet sobre temes de prevenció de riscos laborals. 

• CP Homes. La DGP es coordinarà amb Justícia per aplicar les mesures correctores 
necessàries. 

• Informe mèdic per alletament natural. Demanem a la DGP el seguiment de les 
mesures preventives recomenades per tal d’evitar possibles negligències. 

• Custòdia de persones amb malalties contagioses. Hem demanat fer extensiu 
l’ordre publicada a la RPMB per a tot el CME pel seu interès. CAT 

• Nocturnitat. Hem demanat accions preventives per detectar les afectacions per la 
nocturnitat a les revisions mèdiques anuals. Vigilància de la Salut de la DGP afegeix 
que seria més adient estudiar la possibilitat d’implantar el torn fix al CME com a 
possible mesura preventiva. La DGP no te previst negociar el torn fix. CAT 

• Revisions mèdiques anuals. La DGP te previst realitzar properament la 
campanya anual per Regions Policials. CAT 

• Gràcies a les reunions celebrades a les diferents regions policials, molts altres 
temes tractats ja us hem informat puntualment. 
 
 
En aquesta reunió novament les organitzacions sindicals presents 
varem fer pinya per la protecció de la seguretat i la salut laboral de 
tot el col�lectiu. 
 
 
 
Catalunya, 9 de juny de 2009 
 
 
Jaume Gustems. Delegat del CAT 
Ferran Baltasar. Delegat del CAT 

 


