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Seguretat i Salut Laboral 

Resum del Comitè dilluns 18 de desembre de 2017 

 
ABP Mollet. Es realitzarà una nova avaluació de riscos a principis de l’any 2018. 

Accidents laborals. Els In itinere i les agressions han augmentat respecte a l’any 

passat. 

Lipoatròfia. La situació dels casos són: 2 RPG, estables; 4 Complex Central, 

estables; 3 ABP Granollers un nou i els altres han canviat lloc treball;  3 nous a la 

DGP.  

En els centres de treball on s’havien detectat casos de Lipoatròfia, es realitzaran 

noves avaluacions. Es proposen més mesures preventives. 

Exàmens de salut. Han hagut 11% més de sol·licitats respecte a l’any passat.  A 

data d’avui al Cos hi ha 322 adaptacions i s’han fet 266 renovacions 

d’adaptacions.  

Gestió telemàtica amb Vigilància de la Salut. Per la propera campanya 

d’exàmens de salut es podrà fer a través d’una agenda en la web de Vigilància de 

la Salut. 

Ha hagut la incorporació de més personal facultatiu a Vigilància de la Salut, es 

disposen dues línies complertes a Barcelona i una a Lleida. 

Suport Psicològic. Ens faciliten les dades d’assistència i es reclama publicitar el 

telèfon mòbil d’urgències.  

Absentisme laboral. S’ha fet el primer recull de dades. Hem demanat un 

desglossament més específic. Sorprenentment Prefectura és porta la “palma”!. 

Denunciem la mala gestió de la DGP amb les adaptacions dels llocs de treball 

pel retard i interpretacions de les adaptacions proposades per Vigilància de la 

Salut. Han hagut recaigudes per l'endarreriment. Queden en evidència, un cop 

més, les “doctores” del Servei de Vigilàncies i Avaluacions Mèdiques de la DGP. 

Es proposa recuperar proposta presentada per la SgRH farà un any per regular 

aquestes deficiències. 

Problemes de salut pel pes del cinturó. S’està  fent una prova pilot amb uns 

tirants pel cinturó. L’estudi ergonòmic és a 25 persones amb afectacions. Possible 

incorporació si els resultats són satisfactoris. 
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Es presenta una jaqueta identificativa i una gorra pels serveis de paisà. Són 

models oberts a suggeriments. 

També es presenta una jaqueta ARRO. Es un model de prova per a BRIMO i 

ARRO. És ignifuga per l’interior i l’exterior. Si supera els requisits servirà per 

confeccionar el futur plec de condicions de dotació.  

Pressupostos del departament estan prorrogats. Les perspectives són incertes 

per l’any 2018 i les futures adquisicions amb tota seguretat seran endarrerides 

fins al 2019. 

Comissió d'uniformitat i material. La comissió és per participar en temes 

només de prevenció de riscos. 

Fundes i defenses extensibles defectuoses. La DGP ha reclamat un Certificat 

d'Usuari Final als fabricants que ha endarrerit el nou lliurament a l’ARRO, BRIMO i 

APEN. 

Demanem la participació dels delegats de prevenció en els projectes de 

transformació dels vehicles. 

Pilones i control d'accessos per a totes les comissaries pel 2018. Ha estat 

aprovat. 

Millores a la CD Port Bou. 

Pàrquing del Complex Central. No es farà cap inversió ja que és un espai de 

l’ajuntament de Sabadell i el futur del terreny és incert. 

Seguretat a l'ABP Eixample. Reclamem tornin a incorporar el vidre a la recepció 

que el va fer retirar la cap de la comissaria. Seguretat abans que estètica! 

Galeries de tir. Revisar els procediments de formació per no estar dins les 

galeries durant tot el període que dura la jornada formativa per no exposar els 

treballadors a l’excés de temperatura ambiental. 

Laboratoris. Totes les obres ja estan licitades. S’ha començat per Lleida, desprès 

Girona, Sant Feliu Llobregat ... 

SCC SGE. Carrer Lleida de Barcelona. El departament no té més informació. Se 

sap la proposta de la nova ubicació però està tot aturat per la intervenció de 

l’Estat espanyol en l’administració autonòmica i local. 

 



             

SPC  CAT 

 

 

SRC/RPCT. S’han realitzat millores ambientals. 

Magatzem Nou Barris. Projecte ja està acabat. Fins el 2018 no s’iniciaran els 

tràmits. 

ABP Balaguer. Es faran actuacions per evitar que s’inundi per culpa del reg dels 

terrenys propers.  

ABP Vilanova i la Geltrú. Canvi de la maquinària de climatització. 

ABP Vilafranca. S’ha millorat la ventilació per la renovació de l'aire. 

Problemes psicològics. Exigim més prevenció per detectar els treballadors amb 

problemes mentals (addiccions i trastorns psíquics) per evitar que incorrin en 

expedients disciplinaris. El departament defensa que els casos detectats són 

tractats pels especialistes i si hi ha  agents en actiu sota seguiment facultatiu  

aquests són coneixedors del règim disciplinari.  

 

 

 

Per qualsevol consulta podeu contactar amb els vostre sindicat. 
 

 
 
 

 
Catalunya, 18 de desembre de 2017 

 
 
 

 
 

 
 
Enric Piferrer. Delegat del SPC    Jaume Gustems. Delegat del CAT 
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