
 

 

REUNIÓ CSSL 17/9/2021 
 

Divendres 17 de setembre s’ha dut a terme la reunió de Comitè de Seguretat i Salut Laboral en 

la que s’han tractat els següents temes: 

Ens han passat totes les actuacions i activitats realitzades per la Subdirecció de Prevenció de 

Riscos i Salut Laboral. 

Des del Servei de Prevenció Tècnic de Riscos Laborals ens han passat totes les avaluacions de 

riscos que han fet o han començat a fer als diferents llocs de treball i centres de servei. Com a 

rellevant tot el tema relacionat amb la marihuana.  

Sobre l'assetjament laboral no consta cap activació del Protocol.  

També ens han facilitat les dades sobre la sinistralitat laboral i l'actualització de dades Covid19.  

La informació del Servei de Vigilància de Salut Laboral destaca que a 15 de setembre s'han 

realitzat 1409 exàmens de Salut a tot el personal del Departament d'Interior. Al personal de la 

DGP se n'han fet 512. 

Se’ns ha posat al dia del nombre d’adaptacions del lloc de treball que hi ha hagut durant el 2020 i 

del total d’informes per segones activitats.També ens constaten que els informes de tasques de 

suport no policial per treballadors que tenen una IPT estan augmentant de forma molt notable.  

Ens han informat del nombre d’actuacions realitzades pel Servei de Suport Psicològic en el 

darrer trimestre., de les actuacions individuals i de les altes.  

En quan al Protocol per a la prevenció, 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 s'ha fet difusió del 

decàleg relacionat amb el protocol i s'han fet publicacions a la intranet de 4 infografies.  

També se'ns han passat les dades de l'absentisme laboral.  

Abans d'aquesta reunió del CSSL s'han efectuat dues reunions: una d'infraestructures i una de 

material on s'han tractat diversos temes d'interès policial on se'ns han anat informant de les 

diferents actuacions.  

En termes generals aquests han estat els temes tractats. Us podeu posar en contacte amb el 

sindicat (cat@elsindi.cat) o amb l’àrea de riscos laborals del CAT (608237543) per ampliar la 

informació, resoldre dubtes o per qualsevol consulta del vostre entorn laboral que us afecti com a 

treballadores i treballadors. 

 

SALUT!! 


