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Seguretat i Salut Laboral 

 
Resum del Comitè de divendres 16 de juny de 2017 

 
EXÀMENS DE SALUT 2017. Finalitzat el període d’inscripció s’han rebut 2615 sol·licituds

Es valora l’augment però 

 (un 27% més respecte a 
l’any 2017). 

és molt baix sobre els 17000 efectius del CME. 

En breu es disposarà d’una 

A bombers el 90% de la plantilla es fa 
l’examen de salut. 

agenda electrònica de programació i notificació

El mes de juliol es disposarà d’un metge més per assumir la campanya. 

. S’intentarà que es puguin 
descarregar els resultats. 

 
SALUT LABORAL. 
- Absentisme laboral. Demanen les dades per regió policial i trimestral. 
- Investigació d’accidents. Els accidents laborals els investiguen les UI i desprès es passen les dades a la 

SGRH. Els in itinere els investiga la unitat instructora que pertoqui, però no es prenen mesura de prevenció. 
- Adaptacions lloc treball. La SGPRSL informa que el SVAM (DGP) ha donat tràmit a les adaptacions que tenia 

retingudes. 

- Seguim reclamant la manca de mesures per fer front a l’increment exponencial d’agents que necessiten 
protegir la salut amb adaptacions i segona activitat. Hi ha treballadors/res amb 

Denunciem les pràctiques de la Santaulària i la Clapés de “retallar” les adaptacions de Vigilància 
de la Salut en “benefici” de la DGP, de les pràctiques telefòniques coaccionant els afectats, de la base de 
dades que s’estan creant, dels informes i proves mèdiques que exigeixen als treballadors sense autorització 
legítima. 

més edat biològica 
fent certes activitats, jornades de torns i horari nocturn que necessiten el relleu generacional i deixar de fer 
tasques de primera intervenció. Al Cos hi ha suficients llocs de treball que no requereixen un nivell 
d'exigència física que estan sent ocupats per treballadors/res joves. Demanem a la DGP faci la reserva 
d’aquestes places per aquests treballadors/res. La DGP admet el problema

- Comunicació accidents (DAD 29 i DAD 30). Estan a punt de publicar els nous models. 

 però s’escuda en que suposaria 
molts problemes per extingir places i haver de formar a treballadors/res en les noves destinacions. 

- Document de l’ICS per indisposició. Només es requereix justificant per visita mèdica. 

- Denunciem la praxi de la DAI 

No cal que incorpori 
el motiu. 

d’expedientar conductes disciplinàries a treballadors/res en tractament 
psiquiàtric

 
 i amb adaptacions del lloc de treball per les seves patologies.  

SUPORT PSICOLÒGIC. Actualment hi ha 170 casos en seguiment, dels quals 2 han estat emergències. 
 
LIPOATRÒFIA. La situació dels casos són: 2 RPG, estables; 4 Complex Central, estables; 3 nous ABP Granollers. 
En aquesta darrera destinació, s’ha pres com a mesura provisional ubicar la Unitat d’Investigació a una altra 
dependència.  
 
PLA DE PREVENCIÓ 2013/2016 I PLA DE PREVENCIÓ 2017/2020. La memòria del Pla 2013/2016 encara és 
pendent de tancar però donat que no s’han assolit els objectius el Pla de Prevenció 2017/2020 serà continuista. 
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EDIFICIS I MANTENIMENT.  
- SRC Girona. Es realitzaran les actuacions puntuals. No està previst el trasllat d’aquesta sala tot i el projecte 

d’una futura comissaria pel 2020
- ABP Nou Barris. El magatzem per a estupefaents s’ha modificat el projecte inicial i està en procés executiu. 

. 

- Contenidors substàncies estupefaents. Els instal·lats a les dependències de Girona i Figueres han estat 
satisfactoris. S’està esperant valoració amb temperatures exteriors elevades abans de distribuir 7 nous 
contenidors previstos per la resta del territori. 

- Centre de Gestió d’Emergències, carrer Lleida de Barcelona. La potestat és de l’Ajuntament però en el 
pressupost del 2017 es contempla l’estudi d’un nou emplaçament.

- CD l’Escala. Es va activar l’empresa de desratització i s’ha requerit a infraestructures per 

 De moment es seguiran realitzant 
intervencions puntuals. 

- ARRO RPMN. Dutxes. Entre el 19 i el 28 de juny 

tapar els forats per 
on entren les rates.  

es procedirà a la substitució
- ABP Terrassa. 

 dels dipòsits d’ACS. 
Es netejarà l’entorn

- Pàrquing exterior Complex Central. No es poden fer inversions en un espai que no té encara conveni ni 
destinació final. 

 de la comissaria. Amb l’Ajuntament de Sabadell es faran gestions també. 

- CD Portbou. Millores en el CCTV. 
- Laboratoris. A l’octubre s’iniciaran les obres previstes. 
- CPQC. Demanem millores a les instal·lacions que és potestat del Departament de Justícia. 

 
 
UNIFORMITAT I MATERIAL.  
- Comissió vestuari i equipament. Es crearà de nou aquesta comissió de treball amb la participació de 

l’Administració, la Prefectura, la SGPRSL i la part social. 
- Nova uniformitat. La proposta presentada és un punt de partida, es podran fer aportacions tècniques 

materials i/o seguretat però no sobre el disseny ni aspectes corporatius. 
- Motoristes Trànsit. Estem pendents de l’AR dels tècnics de prevenció per valorar la compatibilitat de la 

jaqueta amb l’armilla personal.  
- Guants motoristes. Estan previstos canviar-los el 2018. 
- Dosificadors antisèptics. S’incorporaran amb l’adquisició dels nous vehicles. 
- PDA. En breu es subministraran per les tabletes. Hi ha USC que ja les està utilitzant.  
- Botes operatives. Malgrat és un salt qualitatiu a les anteriors considerem que no poden ser aptes per 

estiu/hivern donat la diferència de temperatures. Demanen que la SGPRSL determini si compleixen els 
requisits per poder-les utilitzar i en quines condicions. 

- Valoració tècnica per l’adquisició de materials. Com ha passat amb els darrers concursos, demanem 
potestat per excloure de concurs les deficiències que justifiquin un possible risc pel treballador. També 
demanem que se’ls doni de major percentatge al valor tècnic respecte al preu dels lots. 
 

 
 
Per qualsevol consulta podeu contactar amb el vostre sindicat.  
 
Catalunya, a 20 de juny de 2017 
 
                              
                 
Enric Piferrer                           Gemma Avilès 
Delegat de prevenció SPC                        Delegada de prevenció CAT 


