Reunió de Seguretat i Salut Laboral. 13 de juny de 2014
Temes rellevants:
 Es reestructura la SG de Prevenció de Riscos i Salut Laboral. Es dividirà en dos: Salut, que la formaran Vigilància de la Salut i
Suport Psicològic, i Prevenció de Riscos amb les especialitats de Seguretat i Higiene. En un futur incert es voldria cobrir les
places mèdiques per a Girona i Tarragona i l’especialitat d’Ergonomia i Psicosocial.
 Funda arma camal. Encara no ens presenten l’estudi per dur-la els motoristes de Trànsit. Hem demanat ampliar-la a les
necessitats d’aquells agents que necessiten una adaptació per problemes físics i en aquells serveis on la funda tingui també
una funció operativa (accessibilitat) a més de l’ergonòmica (confortabilitat i mobilitat).
 Es denuncia la coacció d’un comandament sobre un delegat de prevenció que pretén per ordre escrita trenqui el secret de
sigil al que està obligat a complir. El CAT ha proposat la intervenció de la Prefectura per acostar posicions, tot i que
considerem que s’estan vulnerant drets sindicals penalment denunciables.
 ARRO. Denunciem la manca de material de protecció en els darrers incidents d’ordre públic. La Prefectura manté que
l’operatiu ha estat correcte i informa de la propera dotació d’una llançadora per a cada equip ARRO i una redistribució del
material en els nous vehicles que s’incorporin. Hem elevat al comitè dels inconvenients que s’estan posant per informar als
delegats dels agents amb lesions. Sembla que per alguns aquestes dades ha passat a ser una informació reservada i per
altres s’ha estat un problema de burocràtic de comunicació interna... Ho evident es que en altres operatius la informació era
puntual i en aquesta ocasió, siguin els motius que siguin, no se’ns facilita la mateixa.
 Informació sobre prevenció de riscos laborals. Encara no està disponible la web per consultes.
 Informe sobre nocturnitat. No ens presenten l’informe amb la incorporació dels efectes a partir de certa edat. La Direcció de
Serveis s’excusa en que els estudis existents no són recents però des del CAT recolzem que l’edat és un factor que influeix
negativament per fer torns de nit, sigui en estudis d’ara o siguin en els anys 80.
 ASEPEYO. La mútua està donant altes mèdiques a agents que no es troben en condicions de treballar. El número de
impugnacions de les altes és constant. Vigilància de la Salut ens recorda que en el procés de la impugnació poden actuar com
a part si valoren que el treballador no hauria d’estar d’alta mèdica. Davant tantes queixes es sol·licita la rescissió del
contracte amb la mútua ASEPEYO.
 Encastaments. Seguim demanant mesures de seguretat per evitar l’encastament de vehicles contra les comissaries i altres
situacions detectades com contenidors o parades de bus davant mateix de les dependències que les fan més vulnerables.
 Es faran arribar a les SRC i sales de control un document acreditatiu sobre els resultats satisfactoris de les mesures de
radiació obtingudes per tal d’informar els treballadors/res.
 Denunciem la gestió del Servei de Seguiment i Valoració Mèdica de la dra. Santaulària. Aquesta dra., mà dreta de Recursos
Humans i botxí de la Comissaria Gral. Tècnica, està perjudicant a treballadors que necessiten adaptacions del lloc de treball.
Hem demostrat com la dra. Santaulària modifica els informes mèdics de Vigilància de la Salut, com exigeix més informes
mèdics per valorar si cal adaptar els llocs de treball, com demora les adaptacions del llocs de treball, com reprodueix el
discurs dels comandaments que no volen subordinats amb adaptacions,... El silenci generat a la reunió mostra el grau de
complicitat d’alguns i el reconeixement de la denuncia d’altres. Hem anunciat que aquestes pràctiques van en contra del codi
ètic del professional de la Medicina i com a tal el CAT ho denunciarà al Col·legi de Metges. També hem demanat fiscalitzar
d’aquest servei per Vigilància de la Salut contra l’evident oposició de la SG de Recursos Humans.
A la Cap de RRHH li hem avisat que la responsable és ella mateixa doncs la dra. Santaulària, sempre a la penombra, no signa
cap document. La Comissaria Gral. Tècnica, per al·lusions i interessos, també ha defensat la tasca de la dra. Santaulària, i en
una intervenció gens encertada s’ha atorgat la potestat sobre tots els treballadors afirmant que la darrera paraula per
adaptar un lloc de treball la tenen ells, així com les recomanacions mèdiques que no tenen perquè complir-les ja que no són
ordres. S’ha omplert de glòria!
Lamentem haver de sentir encara manifestacions d’aquesta magnitud, per la qual cosa els hem recordat tant de la SG
Recursos Humans com de la Comissaria Gral. Tècnica, que seran ells els responsables si hi ha accions legals per delictes
contra els drets dels treballadors (CP art. 316).
 Trànsit. Es demana una avaluació de riscos laborals del lloc de treball dels motoristes (soroll, radiacions, agents químics,
climatològics) als que estan sotmesos. També s’ha demanat un l’estudi per dotar-los d’una gorra operativa amb visera (tipus
beisbol).
Per més informació: Jaume Gustems, delegat de prevenció del CAT
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