
 

 

 

Resum del Comitè SEGURETAT I SALUT LABORAL -22 de març de 2018- 

Informes Avaluació de riscos dependències policials:  
Finalitzats a l’ABP Bisbal d’Empordà, CD Ponts, CD Banyoles, ABP Solsona i motoristes 
trànsit. 
ABP Mollet del Vallès i ABP Santa Coloma de Gramenet, en elaboració. 
Plans d’autoprotecció (PAU), realitzats ABP Terrassa, CD St. Martí (BCN) 
 
Accidents laborals: No es realitza estudi ni investigació dels accidents laborals amb 
membres del CME. Denunciem que al no haver cap investigació no es pot realitzar aquest 
estudi.  
 
Lipoatròfia:  Situació de 12 casos actius i 2 remissions en 4 centres de treball. 
 
RPG, 2 actius i 1 remissió; Complex Central, 3 ME i 1 facultatiu –estables-; ABP Granollers, 
3 estables; DGP, 2 estables i 1 remissió. 
Exàmens de salut: Encara no es disposa de l'agenda electrònica prevista per la campanya 
del 2018. Si el 3 d’abril no està disponible, les sol·licituds s’hauran de fer amb el format 
actual. 

Durant el 2017 hi ha hagut 2279 exàmens de salut, el que suposa un creixement del 19% 
respecte les sol·licituds del 2016. Que repartides per territori el 60% són els que s’han portat 
a terme a Barcelona, un 15 % a Girona, un 13 % a Tarragona i un 12 % a Lleida. Recordeu 
que el treballador pot sol·licitar la localitat a on portar a terme l’examen de salut. 

Novament ha guanyat el concurs “EGARSAT” 

Suport psicològic: Ens faciliten dades d’assistències durant l’any 2017. Hi ha hagut 145 
casos nous, un total de 349 persones ateses, 359 casos treballats i 138 donades d’alta. 
Aquest increment respecte altres any és per l’atemptat a Barcelona i Cambrils.  
Recordar que el servei de suport psicològic del departament d’Interior disposa d’un telèfon 
d’urgències operatiu les 24 hores
 

. 

Absentisme laboral:  
Se’ns lliure graella fins al 4t trimestre 2017 per incapacitats temporals (comunes o laborals) i 
per motius de salut. El nombre més elevat és dels companys de prefectura de policia i en 
menor els de la comissaria general d’informació. 
 
GAV: Es dona per finalitzada a finals 2017. La intervenció ha constat de 3 fases. La primera 
fase d’intervenció individual, la segona fase de suport grupal i la tercera de valoració 
organitzativa. No obstant si algun treballador requereix alguna intervenció es podrà sol·licitar
 

. 

Adaptacions llocs treball: Denunciem la lentitud en la seva tramitació. Sovint el treballador 
s’incorpora sense l'adaptació, malgrat informar a la seva unitat, aquesta no aplica les 
mesures fins rebre el CI. També exposem que a vegades no s’ha donat compliment a 
l'adaptació del lloc de treball. La Prefectura informa que està sobre el tema i que les ordres 
són de donar compliment a les adaptacions que realitza Vigilància de la Salut.  
Hi ha una comissió de treball respecte de les segones activitats i adaptacions de treball, on 
es dona resposta a tota aquesta problemàtica. 



ABP Esplugues de Llobregat:  
Seguretat perimetral - La ubicació no prevista inicialment de l’ARRO METROP SUD, 
provoca la sobresaturació, considerable en algunes zones.  Demanem que es revisi la 
seguretat perimetral, ja que els vehicles policials es troben a l’exterior, ja que no hi ha previst 
el trasllat de l'ARRO. 
Vestidors homes - Demanem avaluació específica  dels vestidors d’homes per comprovar si 
compleixen normativa. 
Jutjats
Es demana que s’exigeixi al Departament de Justícia l'adequació de la zona de custòdia de 
detinguts dels jutjats d’Esplugues de Llobregat que es troben en un lamentable estat i sense 
garanties de seguretat pels agents. 

 - 

  
Trànsit: Denunciem el lamentable estat en que es troba l'especialitat. A més d’una manca 
d’efectius operatius, no es disposa d’una uniformitat adient ni de material de treball (PDA’S, 
Tauletes electròniques, nomenclàtor, etc). La SGRH no té previst convocar cap concurs de 
la especialitat al 2018. 
 
SCC - Carrer Lleida de Barcelona: No tenen coneixement de què l’Ajuntament de BCN 
hagi anul·lat el projecte de trasllat d’aquestes dependències tal i com s’havia compromès. En 
cas afirmatiu demanarem a la DGP una nova ubicació per al treballadors del CME. 

 
Se segueixen fent millores en l'actual ubicació. 

Magatzem estupefaents ABP Nou Barris (Barcelona): El projecte es troba en la fase final 
d’adjudicació. 
 
Custòdia detinguts:  Es demana la col·locació de dispensadors de solució antisèptica a tot 
els centres amb detinguts. 
 
Armers llargues recepció: La Prefectura, segons les mesures d’autoprotecció actuals no té 
contemplat la ubicació d’armes llargues en les recepcions de les comissaries.  
En resum, han de restar als bunkers respectius i sense invents a les peixeres de recepció
 

. 

Comissió uniformitat i material: Desprès de reiterades peticions dels delegats sindicals 
per formar part com a òrgan de consulta i participació en les decisions que afecten al 
desenvolupament del treball dels agents del CME, s’ha constituït una comissió específica per 
tractar temes d’uniformitat, material i equipament operatiu.  

 
La primera reunió tindrà lloc el proper 12 d’abril al Complex Central. 

Comissió embaràs i alletament: Es demana la creació d’una comissió permanent  de 
treball per tractar temes que aboquin l’embaràs i alletament de les companyes des del punt 
de vista de protecció de fetus i seguretat del nadó.  

 
Restem a l’espera de rebre resposta per part de l'administració 

Per qualsevol consulta podeu contactar amb el nostre sindicat.  

 

Catalunya, 27 de març de 2018 

 

 SPC Enric Pifarré                                                     CAT Gemma Aviles Tahull 

                                                                                    CAT  Sílvia Burgos 
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