
 

  
 

REUNIÓ CSSL -17/6/22- 
 
Divendres 17 de juny s'ha dut a terme  la reunió de Comitè de Seguretat i Salut Laboral en la 
que s'han tractat els següents temes: 
 
Se'ns presenta la nova Cap de Servei de Vigilància de la Salut, la doctora Sara Girón.  
 
Se'ns passen les dades sobre les actuacions realitzades i les d'activació del Protocol per a la 
prevenció, detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, laboral i 
altres discriminacions a la feina de la PG-ME i també de l'activació del Protocol per a la 
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.  
 
També ens actualitzen les dades de sinistralitat laboral, de l'absentisme i de la feina feta des 
de  suport psicològic.  
 
Ens informen que de la campanya de Salut que ja s'està publicitant però hi ha  pocs 
membres del CME interessats en fer el reconeixement mèdic i ens animen, als sindicats, a 
fer incidència en la importància dels mateixos.  
 
També se'ns comunica que hi ha un nou cap de la secció de suport psicològic. 
 
Tres grans novetats importants: 
 
- Se'ns informa de la formació del Grup de treball sobre el risc de suïcidi a la PGME el 
qual ja ha començat a treballar internament  i al que, en breu,  se'ns convocarà als delegats 
de prevenció de riscos i poder elaborar un procediment d'actuació.  
 
- Que la valoració de riscos psicosocials està prevista iniciar-la el darrer trimestre de l'any.  
 
- L'activació del Grup de Salut mental per a cossos operatius del Departament 
d'Interior. Es recuperarà el Programa Espai amb el mateix equip. En breu se signarà el 
conveni amb l'Hospital del Mar i es posarà en marxa.  
 
Us podeu posar en contacte amb la delegada de prevenció de riscos laborals del CAT per 
ampliar qualsevol dubte  o consulta del vostre entorn laboral que us afecti com a treballadors 
i treballadores.  
 
SALUT!  
 
 
 

https://espai.interior.gencat.cat/Comunicacio/Noticies/Pagines/Examens_salut_laboral%E2%80%8B_2022.aspx�

