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Seguretat i Salut Laboral 

 
Resum del Comitè del 24 de març de 2017 

 
EXÀMENS DE SALUT 2017. La campanya serà fins el 31/05/2017

En un termini d’uns 4 mesos es disposarà d’una 

. Ja s’han rebut 609 sol·licituds i 
es preveu un increment del 20% respecte a l’any 2016. 

agenda electrònica per facilitar la programació i 
notificació, però no estarà en funcionament fins l'any vinent. De moment es segueix fent a través de 
l'email 
 

consulta@gencat.cat 

SALUT LABORAL. Any 2016, 180 noves adaptacions temporals lloc de treball i 74 pròrrogues, 112 exempcions de 
fer horari nocturn i 68 altres. 
Moltes pròrrogues han estat renovades per un termini de 12 mesos. 
Es torna a denunciar a les doctores del la DGP (Santaulària i Clapés),

Proposem 

 modifiquen els informes realitzats pel 
Servei de Vigilància de la Salut del Departament d'Interior sense cap notificació ni motivació al treballador. 

modificacions en el DAD29 per tal de recopilar més informació respecte a la comunicació sobre els 
accidents laborals
 

 dels agents del CME. 

SUPORT PSICOLÒGIC. 286 casos atesos al 2016. 154 emergències, 40 avaluacions per dur l'arma, 81 casos 
suport psicològic, 11 casos en un treball amb TEDAX RPP, a més del seguiment als 151 casos oberts. 
 
LIPOATRÒFIA. La situació dels 8 casos en seguiment és: 2 RPG, estables; 3 Complex Central, estables; 2 Ciutat de 
la Justícia, 1 estable i 1 remissió; 1 cas a l'Eixample en remissió. 
S’estan realitzant actuacions al Complex Central ja que la empresa adjudicatària va procedir al tancament 
d’algunes finestres i han modificat les mesures ambientals. Es revisarà periòdicament que aquestes mesures 
estiguin dins els paràmetres. 
 
PROTOCOL RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (PRC). Es presenta la memòria 2016 amb les dades dels casos on 
la Comissió Tècnica de la Prefectura ha hagut d'intervenir

   

. La Prefectura donarà més difusió al Protocol donat 
que és una eina força resolutiva dels conflictes que es generen en el CME. 

MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS. Els resultats dels contenidors instal·lats 
a Girona i Figueres han estat satisfactoris. Es farà una valoració quan les temperatures exteriors siguin més 
elevades abans de distribuir més contenidors per la resta del territori
A Tarragona s’han distribuït granotes de protecció (EPI) de dos tipus per la manipulació de substàncies, però 
denunciem que en un dels models no consten les característiques tècniques. També 

. 

es demana vehicles 
específics pel trasllat aquestes substàncies

 

 ja que s'estan fent amb vehicles pel transport de persones. La DGP 
ens informarà. 

EDIFICIS I MANTENIMENT. La DGP ens informa que les deficiències de seguretat que es detectin s'han de 
canalitzar a les reunions regionals i així els caps ho trametran a la Comissió Tècnica de Seguretat

Reclamem que es detectin i reforcin tots 

 de la 
Prefectura. 

els murs de separació de la latrina

 

 dins les garjoles per que no puguin 
ser fets malbé pels detinguts. 
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SCC-CGE (Barcelona). Segueix el degoteig de patologies i disfuncions entre els usuaris de la sala. Informem que 
la Plataforma Sindical SCC-CGE, de la que formem part, segueix treballant per forçar el trasllat de les 
dependències a una altra instal·lació amb garanties de salubritat. Estem a l'espera de més resultats per part 
d'una empresa externa contractada per l'Ajuntament així com també demanem al Departament i a la DGP més 
implicació
 

 en el tema.  

UNIFORMITAT I MATERIAL.  
- Armilles.

- 

 Dels 16858 efectius actuals del CME resten per lliurar 544, de les quals 102 son talles especials (que 
seran entregades la 1a setmana d'abril), 104 de model femení amb especificitats (unes 5 setmanes), 95 s’estan 
reparant (uns 45 dies) i 77 agents estan encara pendents d'amidar. 
Material de protecció pels VECTORS.

- Proposem un 
 Resta pendent segons l'avaluació de riscos laborals que se'ls hi faci. 

canvi en les plecs de característiques tècniques en la valoració dels materials que s'incorporen al 
CME, per tal de ser més exigents i excloents a fi que sigui més determinants en el procés de les licitacions. 
També demanem la presència dels tècnics de riscos laborals i dels delegats de prevenció

 

 en les proves de 
materials. 

LABORATORIS. La modificació dels projectes aprovats han fet que la nova licitació estigui prevista pel 
30/03/2017. Les obres en el laboratori de Ponent seran a partir del 15/09/2017 i a Sant Feliu de Llobregat a 
l’agost del 2016. 
Policia Científica.

 

 S'està actualitzant la documentació de que disposen, així com està previst incorporar armaris 
de seguretat pels productes químics i formació en matèria de riscos laborals. 

FORMACIÓ.  Està previst properament impartir el “Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals”
S'han realitzat 601 edicions del curs 

 a l’ISPC.  
“Conducció Segura i Eficient”

 
 a 3238 treballadors. 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT. Denunciem la falta de metges en el Departament per atendre la plantilla de mossos

 

 ja 
que no compleix amb la ràtio de professionals sanitaris que estableix el Reial Decret. 

SEGONA ACTIVITAT. No s'està treballant en cap nou decret. En aquest sentit, des de l'acció social s'informa de 
que volem denunciar l'acord
 

 per tal de forçar la creació d'un grup de treball. 

 
 
Per qualsevol consulta podeu contactar amb el vostre sindicat. 
 
 
 
 
Catalunya, a 30 de març de 2017 
 
 
 
 
                               
                      Jaume Gustems 
Enric Piferrer         Gemma Avilès 
Delegat de prevenció SPC       Delegats de prevenció CAT 
                              


