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Seguretat i Salut Laboral 
Resum del Comitè de divendres 11 de març de 2016 

 
EXÀMENS MÈDICS DE SALUT 2016. L’any 2015 es van realitzar 1.589 revisions. En el que portem d’any s’han 
rebut 792 sol·licituds i el termini és fins el 31 de maig. 
 
SUPORT PSICOLÒGIC. Preocupant augment de casos psicològics. L’any passat és van fer més de 1500 
assistències. Es reconeix el servei de suport psicològic pel seu sobreesforç, utilitat i qualitat. 
  
LIPOATRÒFIA. Els casos detectats estan controlats mèdicament. A la SRC de Girona, on hi ha més casos, es faran 
intervencions específiques: redistribució, substitució cablejat, canvi de mobiliari i una climatització pròpia. La 
previsió és de fer-ho abans de l’estiu. 
 
PROTOCOL RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. El protocol s’ha activat 3 vegades durant el 2015.  
La Trisindical veu una impunitat i gratuïtat per denunciar a Afers Interns situacions que són clarament un 
conflicte laboral entre dues parts en la que una d’elles, la dels subordinats, sol·liciten mediar els problemes per 
la via del protocol i en canvi, els superiors, utilitzen la DAI amb una intencionalitat de perjudicar a la part 
contrària. 
Sospitem que en els "conflictes verticals" hi ha mancances en els comandaments implicats de formació policial, 
lideratge, habilitats de mediació, empatia, implicació laboral i possibles complexes d’inferioritat i problemes de 
personalitat.  
La Prefectura assegura que la pròpia DAI derivarà els conflictes interpersonals que tinguin una possible solució 
amb la mediació de les parts sempre que no hagin hagut accions u omissions disciplinàries. 
Es crea un grup de treball per minimitzar els riscos psicosocials dins el CME. 
 
POLICIA CIENTÍFICA. Es realitzaran les vacunacions durant els dies 16 i 17 de març. 
 
UNIFORMITAT I MATERIAL. Ens informen que les demandes pendents d'anoracs reflectants, cinturons, 
manilles, fundes arma, gorra de plat, etc. arribaran entre finals de març i abril. Les botes operatives ja s’estan 
lliurant. 
Polo estiu Trànsit. La tercera unitat arribarà el mes d’abril. 
Armilles. S’han detectat algunes unitats amb malformacions en les làmines del paquet balístic. S’està 
comprovant si pot ser degut a una incorrecta estanquitat. S’ha procedit a la reposició de les armilles defectuoses 
detectades.  
També ens asseguren que la Prefectura ha comprovat la funcionalitat de les armilles i segueix sent la mateixa 
però per certificar-ho, el proper dia 21/03/2016 es realitzaran noves proves al laboratori Aitex. 
Fundes armilles. Distribuïdes 11.868 unitats. Resten pendents 7.485 unitats. 
Vehicles. En relació a les pletines metàl·liques de l’arc de subjecció de les mampares, ens certifiquen que estan 
homologades i superats els tests de seguretat però demanaran si es pot implementar algun element més que 
asseguri que les pletines no són un risc pels ocupants en cas d’impacte. També s'estudiarà l'actual sistema 
d'obertura elèctrica de les portes per als detinguts en els vehicles mampares. 
 
LABORATORIS. Realitzades les avaluacions de riscos laborals i els seus informes pertinents, trobem que en el 
laboratori de Lleida no se han implementat les mesures correctores. L’administració comenta que té fet 
l’avantprojecte de remodelació d’aquest laboratori que ja estat validat pel SAUC i que durant el més de març es 
farà la licitació. Abans de final d’any han de començar els treballs. 
De la resta de laboratoris, menys el de Tortosa que compleix amb les normes tècniques, hi ha la intenció de fer 
les remodelacions oportunes. 
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EDIFICIS I MANTENIMENT.  
DUMA. Està previst adaptacions en aquest servei a les necessitats actuals. 
CD Pineda de Mar. La sol·licitud proposada d'instal·lar una tanca perimetral amb protecció visual des de 
l'exterior es rebutjada per la Prefectura.  
CP Homes. La remodelació iniciada per l'Ajuntament de Barcelona a l'entorn del Centre està provocant algunes 
disfuncions de seguretat. Ho estudiaran. 
CD Banyoles. L’ajuntament té previst fer obres a prop de la comissaria i s'aprofitarà per reparar el problema de 
les males olors. 
ACD Girona. Les noves mantes pels detinguts seran d'un sol ús. 
112 Reus. S'estudiarà el reforç dels sistemes de seguretat. 
 
SERVEI VIGILÀNCIA DE LA SALUT (SVS) i SEGUIMENT I VALORACIÓ MÈDICA (SVM). Els terminis de SVS per 
concertar visita mèdica i realitzar posterior informe mèdic per l'adaptació del lloc de treball són excessives i 
només es poden fer quan el treballador/a ja disposa de d’alta mèdica. Actualment és il·lícit i suposa un risc per 
la salut dels agents obligar-los a fer treballs sense disposar de l'adaptació del lloc de treball i per això demanen 
que s’agilitzi aquest procediment. L’Administració ens informa que ho tindran en breu. 
Tornem a denunciar el SVM que segueix interpretant i modificant els informes mèdics realitzats pel SVS. 
Curiosament  sempre a favor dels interessos operatius de la DGP i mai per protegir el treballador/a afectat. 
 
REVISIÓ FUNCIONS BÀSIQUES POLICIALS.  L’administració té previst realitzar reunions informatives amb l’ICAM 
per tal de proposar l'ampliació de les quatre funcions bàsiques policials actuals (conduir, córrer, ús de les armes 
reglamentàries i restablir l'ordre públic) que realitzen el membres de la PGME a l’hora de resoldre les 
incapacitats permanents totals. 
 
SEGONA ACTIVITAT. Reclamem convocar la comissió permanent. En la legislatura anterior es va presentar una 
proposició de Llei acceptada per tots els grups parlamentaris. Aquesta es troba en la comissió jurídica assessora. 
L’Administració informa que les sol·licituds de canvi de destinació dels agents en segona activitat ho poden fer 
mitjançant el DAD46. Ens informen que actualment hi ha 181 efectius en situació de segona activitat i 62 de  
suport. 
 
AUTOLISI. Desprès de descartar la possibilitat de crear un grup de treball per la complexitat del problema. Des 
de la Trisindical valorem la necessitat de cercar mecanismes per prevenir, detectar i persuadir possibles suïcidis, 
sent conscients que no és fàcil actuar sobre persones que desconeixem quines intencions poden tenir i que 
podríem, sense desitjar-ho, estigmatitzar-les. Hi ha dos factors, l'anonimat i la resiliència que, hores d'ara, no es 
poden garantir. Per això, està sobre la taula dedicar el màxim d'esforços a la difusió de la funció del Servei de 
Suport Psicològic, fer formació i sensibilitzar a tots els treballadors/res per contribuir a combatre aquestes 
situacions dramàtiques.   
 
Per qualsevol consulta podeu contactar amb els vostre sindicat. 
 
Catalunya, a 15 de març de 2016 
 
 
                              
                                  Jaume Gustems 
Enric Piferrer           Ricard Castro                Gemma Avilès 
Delegat de prevenció SPC        Delegat de prevenció SME              Delegats de prevenció CAT 


