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REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
LABORAL DEL DIA 15/12/22 

 
Primer de tot i previ a l'inici de la reunió se'ns ha fet la presentació de la nova cap del 
Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals, per tot seguit donar pas als diferent 
punts de l'ordre del dia i que us resumim a continuació: 
  
- Ens faciliten la programació de la Subdirecció general de la Prevenció de Riscos i 
Salut Laboral pell 2023. 
 
- Se'ns informa de les actuacions referents  al Servei de Prevenció Tècnica de 
Riscos i Salut Laboral de l'últim trimestre: 
 
Actuacions realitzades a l'edifici de l'ISPC, terres de l'Ebre, edifici de la RPMN, ABP de 
Granollers, Hospitalet de Llobregat, Vilanova, el Prat, Premià, Vielha, i Comissaries de 
Montblanc, l'Ametlla, Sant Celoni, Pineda de Mar, Pont de Suert. La sala central del 112 i 
edificis A, B, C I D d'Ègara.  
 
S'han fet altres actuacions per soroll i climatització a Salou, l'ocupació de despatx de 
coordinadors dels operadors de la sala del 112, elevadors del 112, condicions de les 
escales de l'Auditori d'Ègara, etc. 
 
Activació del Protocol d'assetjament laboral: Un cas aquest últim trimestre.  
 
Ens passen dades de la sinistralitat de l'últim trimestre.  
 
- Informació sobre el Servei de Vigilància de la Salut Laboral: 
 
Actualment aquest servei té 4 places de metges i 4 d'infermers. No sempre aquestes 
places estan totes ocupades i, tenint en compte el volum de feina que tenen, ocasiona 
que aquesta se'ls hi acumuli. 
 
Exàmens de salut realitzats fins a data d'avui: 1291 a Barcelona, 315 a Girona, 281 a 
Tarragona i 271 a Lleida.  
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Se'ns informa sobre la Secció de Suport Psicològic: Ens donen dades del nombre 
d'emergències, atenció, d'altes i dels nous casos, del nombre de visites i de les 
valoracions en quan a l'arma de foc. 
  
S'ha fet suport grupal a comandaments a nivell de Regió, equips d'ARRO i a l'oficina 
d'atenció al Mosso.  
 
A nivell de formació s'ha fet curs de gestió de l'estrès.  
 
Lipoatròfia: no hi ha cap cas nou.  
 
-Informació sobre l'activació del Protocol per a la Prevenció, detecció, l'actuació i la 
resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació 
sexual i /o de la identitat sexual de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra: en 
el que portem d'any hi ha hagut 6 activacions. Caps cas tancat. Tots són procediments 
oberts. 
  
- Ens passen les dades sobre l'absentisme laboral de l'últim trimestre.  
 
- Sobre el tema del Protocol de decomís de marihuana i el seu trasllat al magatzem 
específic de Nou Barris no hi ha ningú per part de la Prefectura present a la reunió que 
ens pugui contestar en quina situació està. Ja sabem que està en procés però ens 
hagués agradat tenir resposta per part de qui està elaborant aquest Protocol.  
 
- Sobre el document que s'havia començat a treballar conjuntament des de la 
sotsdirecció de Recursos Humans i el Servei  de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals 
per definir funcions en les adaptacions mèdiques sobre criteris tècnics com son els 
conceptes com restabliment de l'ordre públic i la seguretat i d'altres s'ha vist que les 
casuístiques són moltes i és impossible acotar aquest document. Actualment és 
controlarà més que el document de l'adaptació mèdica que arribi al comandament del 
treballador adaptat tingui màxima claredat perquè no pugui tenir dubtes en conceptes 
amplis sense especificar.  
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