
 
 

REUNIÓ CSSL DEL DIA 25/03/22 
 
En data de reunió se'ns passen les següents dades: 
 
- Servei de Prevenció de Riscos Laborals: 
 
Actuacions en l'últim trimestre: 
 
Avaluacions de riscos realitzades o a punt de tancar a Vielha, Pont de Suert I Prat del 
Llobregat. 
 
Avaluacions de riscos tancades: ABP's Sant Andreu, Solsona, Berga i de la RP Tarragona 
 
Maniobres d'avaluacions de riscos a la Unitat del Subsol: refugi de guerra, tanc de benzina, 
mina d'aigua, col·lector, avenc i pou, entre d’altres.  
 
A la Unitat Canina també s'hi està treballant.  
 
L'Avaluació de riscos a l'operativa de marihuana ja està donada per acabada, només faltaria 
el magatzem de substàncies de Nou Barris.  
En l'àmbit operatiu de la Policia Científica també s'ha tancat Avaluacions de riscos a sales 
d'autòpsies a l'institut de medicina legal. I a balística i traces instrumentals està a punt 
d'acabar-se. També s'està treballant en inspeccions oculars.   
 
- En quan als informes de sinistralitat laboral ens confirmen altra vegada la tendència que 
són la majoria en l'àmbit de la unitat de seguretat ciutadana.  
 
- Ens passen les dades Covid al CME i coincideix amb la punta de desembre-gener de la 
resta de la població.  
 
- Dades exàmens de Salut 2021: Total 991 exàmens realitzats: 613 a Barcelona, 144 a 
Lleida, 120 a Girona i 114 a Tarragona. Dades que demostren el poc ús que es fa d'aquests. 
Potser aquest any es mirarà de fer una millor campanya.  
 
- Dades suport psicològic: Al 2021 s'han atès un total de 21 emergència i a un total de 15 
persones. S'ha  quadruplicat el número de l'any anterior. Respecte als casos han entrat 133 
casos nous, 288 persones estan en seguiment i s'han donat 168 altes.  
 
Durant  el 2021 a la RPC, a nivell de comandaments, s'han fet quatre sessions de suport 
psicològic i un curs de tècniques de gestió emocional al curs d' ARRO a L'ISPC. 
 
- A la Unitat de Vigilància de la Salut només ha quedat un metge i s'espera cobrir aquestes 
places amb la major brevetat possible.  
 



 
 
El Gabinet Assistencial  del carrer Bolívia en breu es tancarà degut al passi a jubilació del 
seu metge titular. Aquell que tingui expedient mèdic allà i el vulgui ha de contactar amb el 
servei per a recollir-lo. Els expedients mèdics que quedin es dipositaran a l'arxiu  de la DGP, 
a l'edifici de Les Corts, pel seu tràmit de destrucció.  
 
- Alternativa al Programa ESPAI: segueixen els contactes amb el Dep. de Salut, però 
encara no hi ha res en concret. S'aposta per la xarxa pública que és la que s'adapta millor a 
les necessitats del CME.  
 
- Durant aquest últim trimestre s'ha activat només una cas del Protocol per a 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 i encara està en curs.  
 
- 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: 1 cas obert.  
 
 
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb la delegada de riscos laborals 
del CAT (riscoslaboralscat@gmail.com ) o amb el sindicat (cat@elsindi.cat) 


