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Seguretat i Salut Laboral 

Resum del Comitè de divendres, 12 de juny de 2015 

 AVALUACIÓ de riscos laborals en centres de treball i simulacres. Ens passaran els informes. Exposem a 

Recursos Humans que l’intrusisme també és un risc en la nostra professió i que els tècnics de prevenció del 

Departament no els recullen per normativa. Demanem que un responsable de l'Àrea Tècnica de Coordinació i 

Planificació s'incorpori a les avaluacions a fi de recollir les deficiències i aplicar les mesures correctores de la 

Instrucció 9/2013 sobre seguretat i autoprotecció. 

 EXÀMENS DE SALUT 2015. L'han sol·licitat 1.856 agents. Un 15% de la plantilla. 

 SERVEI PSICOLÒGIC. Déu n'hi do. Cal esperonar a Vigilància de la Salut que mitjançant el Servei de Suport 

Psicològic i la Fundació Espai estan portant un nombre elevat de casos. El nexe causal dels casos no sempre té 

una relació directe amb l'entorn laboral. 

 PROTOCOL DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. Per fi estem a punt de disposar d'una eina d'ajut per a tots aquells 

que pateixen un conflicte dins el Cos. 

 MOTOS BMW. Donats els dos incidents idèntics produïts en pocs dies per la pèrdua d'una peça del sistema de 

fre de les motocicletes posant en risc la integritat dels agents, vam aconseguir que la Divisió donés ordres de 

no utilitzar les motos fins que no passessin una revisió extraordinària. 

 UNIFORMITAT i EQUIPS. Presentem les deficiències en la nova uniformitat de Suport Operatiu i ens queixem 

de no haver comptat amb els delegats de prevenció de la nova dotació (primera queixa).  

Per a finals d'any ens dotaran de botes de mitja canya (6500 unitats de reposició), unes botes que no hem vist 

i que tornem a queixar-nos de no comptar amb els delegats de prevenció (segona queixa). Ens informen que 

estan treballant en un pantaló operatiu però sense cap data d’implantació. 

Revisaran els perfils tallants de l'interior dels vehicles i tornem a preguntar com és que no participen els 

tècnics de prevenció del Departament de les modificacions i adaptacions dels vehicles per aportar els 

coneixements en seguretat física necessaris i evitar així haver de retornar els vehicles per canviar les 

modificacions inicials amb la despesa que genera i la pèrdua de dotació dels vehicles. Tornem a queixar-nos de 

no fer-nos partícips als delegats de prevenció tal i com ens empara la Llei (i van tres!).  

La petició de fundes de camal per Trànsit abans haurà de complementar-se amb un estudi biomecànic.  

La Prefectura no contempla tampoc dotar de cascs de protecció per seguretat ciutadana.  

Denunciem haver exposat els treballadors de la científica a un risc laboral per la manca de manteniment 

d'equips de laboratoris aportant la prova. Ens donaran una resposta.  

Recordeu que d'esprais de defensa ni parlar-ne i les Taser segueixen en el procés de valoració "mesurada i 

calibrada" esmentat pel Conseller. 

 MÚTUA. Es recullen les queixes sobre la mútua ASEPEYO que estan més o menys localitzades en alguns 

centres assistencials. Preguntem si es pot fer càrrec la mútua de la revisions mèdiques per renovar-se el BTP 

però segons la pròpia ASEPEYO no són un centre homologat i ni els interessa. 

 MONITORS i INSTRUCTORS DE TIR. S’estan actualitzant els protocols específics lliurats en el passat Comitè que 

tenien data maig del 2012. S’inclourà al personal exposat al plom els instructors/monitors de tir. Qualsevol 

nova reglamentació s’aplica al moment, recentment s’han realitzat les avaluacions mèdiques específiques dels 

instructors i monitors de tir. 
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A l’informe de l’avaluació de riscos de les galeries de tir no consta els terminis per aplicar les mesures 

correctores. Trobem deficiències a la ventilació, neteja roba operativa, il·luminació en dependències que no 

s’han realitzat i que disposen de termini per la seva execució.  

Es proposa realitzar una neteja a fons, aprofitant que el mes d’agost les galeries no tenen activitat. 

L'administració manifesta el compromís de seguir les recomanacions però reconeix que hi ha endarreriment, 

sense especificar els motius. 

 SEGONA ACTIVITAT. Recursos Humans ha demanat el contingut de la Comissió d'Interior sobre la 

discriminació dels mossos amb discapacitat, per això no s'ha pronunciat. Nosaltres li hem fet un resum i li 

hem demanat s'avanci a les propostes que tots els representants polítics i associacions presents a la Comissió 

estaven d'acord. Derogar el decret de segona activitat i treballar per un nou model que no aparti els mossos 

amb discapacitat del Cos. Un nou procés d'assignació de places, agilitzar i simplificar els tràmits, prioritzar 

totes les places que no són de primera intervenció policial per als professionals amb més de 25 anys de 

servei, més de 50 anys d'edat, els que precisen adaptacions del lloc de treball, per les segones activitats i 

pels discapacitats. Cal invertir la situació actual perquè la piràmide d'edat i la manca d'efectius al carrer ens 

obliga a ser coherents. 

Estem sense agents suficients de primera intervenció. Són sempre els mateixos que fan torn de nit i festius. 

Estem patint una manca d'efectius de seguretat ciutadana i trànsit perquè les condicions laborals no són 

dignes i la oportunitat de sortir-se'n és concursant a especialitats. No hi ha un pla de carrera professional que 

motivi i incentivi les nits ni fer carrer. I seguim insistint que és una bola de neu que cal aturar i treballar-ho ja!. 

Res, baixada de caps, rostres d'indiferència i signes de compressió... La resposta final: ho valoraran. 

 UNIFORMITAT TRÀNSIT. La Prefectura no contempla dotar de gorres amb visera pels agents de Trànsit. 

No es lliurarà un altre polo d’estiu, el qual estava aprovat. Ha estat retirat per manca de pressupost. 

La recepció de nous cascos de motoristes de Trànsit demanem que es lliuri a cada agent el certificat del 

fabricant on especifiqui la vida útil de 7 anys. 

Denunciem la incongruència de l'aplicació del Nivell 4 de seguretat en unitats com la de Trànsit que no 

disposen d’armilles interiors fins el primer trimestre del 2016. La utilització de les armilles exteriors actuals 

provoca que es redueixin els elements reflectants. 

 ATRI. Disponible a partir d'octubre un apartat exclusiu de consulta sobre riscos laborals. 

 NO FER NITS. L'acord signar per la DGP i el SAP-UGT recull l'excepció de fer nits pels majors de 55 anys però, 

té trampa, només és pels que estan fent torn de nit (de 22 a 6 ó de 23 a 7). Pels que fan un altre horari 

nocturn o alguna nit NO es poden acollir. Ah! i les sol·licituds presentades fins a les hores estan en estudi!. Si, 

si, i treballen per nosaltres! 

 CADIRES ERGONÒMIQUES. Reclamem novament la renovació de les cadires per a la USCIC de Nou Barris que 

són de l'any 1998. 

 JUBILACIÓ ANTICIPADA.  El Departament ha fet un informe sobre què suposaria econòmicament i en matèria 

de personal la jubilació anticipada dels mossos d'esquadra. Aquest informe s'ha enviat a la Secretaria d’Estat 

de la Seguretat Social per que analitzi els criteris. 
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