
 
 

REUNIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL  
 

Tot seguit us resumim els punts de l’ordre del dia del CSSL celebrat el passat 23 de setembre 
de 2022: 
 
- Ens informen  sobre les activitats i actuacions realitzades per la Subdirecció de Prevenció 
de riscos laborals durant el darrer trimestre.  
 
S'han tancat les Avaluacions de Riscos a L'ISPC a  l'edifici DEFH i al cos de guàrdia, la CD de 
Caldes de Montbui, CD de Sant Adrià de Besòs, CD de Borges Blanques, CD de PNT de Suert, A 
BP Vall d'Aran Alta Ribagorça, ABP de Ciutat Vella, ABP Cervera, ABP Balaguer, ABP Mataró, 
l'oficina de Palamós i lABB Eixample. 
 
Queden en tràmit la CD de Montblanc, l’ABP de l'Ametlla.  
 
Les Avaluacions de Riscos específiques iniciades i pendents d'informe són les de la Unicat de 
Subsòl, de la Canina, la de manipulació de comisos de l'edifici de Nou Barris i la Inspecció 
Ocular Tècnica Policial.  
 
-Altres actuacions són un procediment sobre condicions mínimes de seguretat i salut al grup 
de l'ARSET que està al Palau de la Generalitat.  
 
-Activació del Protocol per la prevenció, detecció, l'actuació i la resolució de situacions 
d'assetjament psicològic, laboral i d'altres discriminacions a la feina de la PG-ME : només hi 
ha hagut una activació.  
 
-Ens passen les dades de  l'informe trimestral de sinistralitat laboral.  
 
-Informació del Servei de Vigilància de la Salut Laboral:  
 Exàmens de salut totals 2286: a Barcelona  han fet 1301 exàmens mèdics, a Girona 

388, a Tarragona 304 i a Lleida 93. 
 Suport Psicològic: s'han fet activitats preventives en 8 emergències. Total de 72 

persones ateses. 33 actuacions individuals i 46 actuacions generals.  
Les actuacions de persones ateses entre casos nous i en seguiment són 326. Hi ha altres tipus 
d'actuació com coordinació amb altres serveis del territori. 
 
 



 
 
Tema d'armes s'han fet 7 valoracions per la tinença d'aquesta i en seguiment per retirada n'hi 
ha 82. 
 
-Actuacions grupals: s'ha treballat a la RPC -en tema de comandaments- estratègies 
relacionades amb el tema de l'estrès. També s'ha fet a la OFAM (oficina d'atenció al Mossos), 
per la gran quantitat de feina sobrevinguda. A l'ARRO BCN setmanalment també es fa suport 
grup. 
 
S'ha dut a terme formació continuada a les UCAS (Unitat central d'agressions sexual) per 
gestionar estrés amb un total de 34 alumnes 
 
- Lipoatrofia 7 casos en seguiment.  
 
- Informació sobre 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: aquest trimestre s'ha activat una vegada el 
protocol i reunida la COVAS es va decidir traslladar- ho a la Divisió d'Afers Interns.  
 
-Ens passen les dades sobre l'absentisme laboral del tercer trimestre.  
 
-Ens expliquen que el programa Espai ja està funcionant amb normalitat i hi ha hagut 
aproximadament uns 30 pacients. Aquest programa està en coordinació constant amb el 
Servei de Vigilància de la Salut, amb la secció de suport psicològic i els recurs existencials que 
hi ha al territori. A destacar el servei que es dona en línia.  
 
-Pel que fa a l’Avaluació de riscos psicosocials es convocarà el Grup de Treball al mes de 
novembre.  
 
 
 
 
 
 
 


