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Resum  Comitè SEGURETAT I SALUT LABORAL 

28 de setembre de 2018 
 

 
1- Presentació nous membres CSSL CME

La SgRH es va excusar per la coincidència amb la reunió del Consell de Policia i va manifestar que els 
temes del seu àmbit se li facin arribar per poder valorar-los. 

; per l’Administració s’han renovat les subdireccions de 
Recursos Humans, Administració i Serveis, i Prevenció de Riscos i Salut Laboral. Per la DGP s’incorpora 
el nou cap de la divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat.   

 
2. Actuacions realitzades en matèria de Prevenció i Riscos Laborals;
Ja es disposa de l’informe de l’avaluació de riscos de l’ABP de Santa Coloma de Gramenet. 

  

Realitzats PAU en ABP Igualada, ABP Rubí i ABP Vic, ABP El Prat de Llobregat i CD de Sant Vicenç dels 
Horts. 
En breu es realitzaran els PAU de l’ABP de Cornellà de Llobregat i l’ABP de Sant Sadurní d’Anoia. 
 
3. Redacció i/o gravació reunions CSSL CME

 

; l’Administració i DGP, NO considera la necessitat de 
gravar les reunions i desestima la proposta presentada per la part dels treballadors. 

4. Lipoatròfia;

S’està revisant el cablejat en els casos detectats a l'ABP Granollers. 

 RP Girona (1), en remissió, ABP Granollers (3) 1 recent i 2 estables (2 Unitat policia 
científica), Complex Central (4), DGP Les Corts (2) estables, Sala Central (1) estable. 

 
5. Exàmens mèdics 2018
S’observa una disminució envers l’any 2018, reconeixen que l'agenda electrònica pot haver influït ja 
que s’anaven obrin períodes cada tres mesos i fins completar totes les hores no s’obria un nou 
període. Per aquest motiu s’ha perllongat el període del 2018, l'agenda restarà oberta els mesos de 
setembre, octubre i novembre. 

; fins a la data (981), 546 Barcelona, 233 Lleida, 116 Girona i 86 Tarragona. 

Està previst que la licitació pel 2019 surti el mes d’octubre. 
 
6. Suport psicològic

 

; actualment la unitat de suport psicològic està portant 196 casos i compte amb 
una plantilla de 9 psicòlegs. 

7. SAM (DGP)

 

; la manca de celeritat d’aquesta unitat en la resolució de les adaptacions del lloc de 
treball i les comissions de servei, provocant la recaiguda i posterior baixa d’alguns treballadors. Es 
traslladarà a la SgRH. 

8. Protocol assetjament

 

; aquest protocol funciona des de el 2010. Fins la data s’han obert 55 casos, 
dels quals CAP ha estat considerat com a positiu. Potser s’hauria de revisar i adaptar-lo.  
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9. Informes de sinistralitat
 

; les dades entregades no són complertes, s’entregaran properament. 

10. Investigació accidents laborals
 

; es traslladarà a la SgRH i donarà resposta en el proper CSSL CME. 

11. Aprovació Protocol per a la prevenció, detecció, l’actuació i la resolució de situacions 
d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina de la PGME i 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 sexual de la PGME

 

;  la Prefectura vol revisar-los novament i 
des de la  part sindical es demana poder participar en la elaboració dels mateixos. 

12. Petició creació comissió per tractar assumptes relacionats amb la dona, embaràs, lactància, 
tractaments fertilitats, concursos
 

; es traslladarà a la SgRH i donarà resposta en el proper CSSS CME. 

13- Instrucció d’adaptacions al lloc de treball;

 

 demanen la revisió de la proposta d’instrucció 
presentada al desembre del 2016 i la seva propera aprovació. 

14. Formació i equipaments
- Pistoles elèctriques “Taser”; demanem que tothom tingui els coneixements per poder-les 
manipular. La DPG ho té previst, però recorda que n’ha la Instrucció 4/2018 del 20 d’abril del 
2018 on es regulen els dispositius conductors d’energia “Taser” i qui està autoritzat pel seu ús. 

; 

- Manteniment físic treballadors; demanen que s’estudiï la implantació de manteniment físic als 
treballadors de la PGME. 
- Armilles personals; donat els problemes detectats en les fundes d’algunes armilles la Divisió 
Tècnica de Planificació de la Seguretat de la DGP ens convoca el proper dia 5/10/18 per parlar 
exclusivament d’aquest tema. S’han realitzat proves, resultant que els defectes trobats no afecten 
als paquets balístics.  
 

15. Dependències policials
- OAC Estació Sants (Barcelona); denunciem que aquestes dependències no reuneixen les 
condicions per desenvolupar les tasques policials. Demanen qui va autoritzar a que els mossos 
ocupessin aquestes dependències cedides per ADIF sense la corresponent avaluació de riscos 
laborals i sense el pla d’autoprotecció.  

;  

Es demana relació de dependències policials que es troben fora d’edificis responsabilitat del 
Departament d’Interior. 
- Servei MENA; la DGP reconeix el problema i els efectes que produeix, però compleixen ordres de 
la  DGAIA. S’estan buscant alternatives però té difícil solució. Són conscients dels problemes que 
estan portant. Afegim que alguns menors són portadors de malalties contagioses.   

 
16. Graella temes pendents

 

; demanem la recuperació d’aquesta graella per estar informats de la 
situació en què es troben els temes presentats en anteriors CSSL CME  

  
 

https://www.google.cat/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVqOjarePdAhUPUhoKHb7CAFoQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fsac.gencat.cat%2Fsacgencat%2FAppJava%2Forganisme_fitxa.jsp%3Fcodi%3D5157&usg=AOvVaw3yTq7S_UlmLgZlWNEDfHkT�
https://www.google.cat/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVqOjarePdAhUPUhoKHb7CAFoQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fsac.gencat.cat%2Fsacgencat%2FAppJava%2Forganisme_fitxa.jsp%3Fcodi%3D5157&usg=AOvVaw3yTq7S_UlmLgZlWNEDfHkT�

