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REUNIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
En data 26 de març de 2021 hem tingut la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Aquí us 
fem esment del més rellevant: 
 
1. Comissió de Valoració de l’Assetjament Sexual (COVAS): Al 2021 s’han obert 3 expedients fins a la data 

d’avui sobre casos d’Assetjament Sexual i altres discriminacions sexuals. Si la COVAS detecta que pot 

haver-hi tema legal, es passa a la DAI i es suspèn l’expedient. La persona que fa les citacions és una 

persona adscrita a la COVAS i les fa segons el protocol establert i amb la màxima confidencialitat. Crearan 

unes pautes a seguir perquè, quan es faci citació, la persona que rep la trucada tingui tota la informació 

que necessita disponible. 

Es manifesta que hi ha una manca d'informació dels citats en qualitat de què van a la citació, amb qui 

poden anar, si es cobren les hores i el desplaçament, etc. tot això es troba reflectit al protocol i se'ls 

explicarà quan rebin la citació. 

Es demana que la citació sigui per escrit i no via telefònica. 

Es demana saber quina formació en matèria d'igualtat tenen les persones que porten els casos a la 

COVAS i que si alguna d’elles està implicada de forma directa o indirecta en algun expedient, ha de ser 

substituïda. 

No entenem per què a la COVAS hi ha 8 persones per part de la PGME i 0 de la part Social (Sindicats). 

Ens informen que el manual de la COVAS s’està aplicant i es demana la seva aprovació. SEIME i USPAC 

demanen un monogràfic per tractar el tema. 

2. Accidents In Itinere: MMEE està per sota de la mitjana i per això no ho consideren un problema 

3. Vehicles: 

● Vehicles Nous: Ens manifesten que per comprar els cotxes es tenen en compte avaluacions de riscos 

laborals efectuades. Per exemple, s’han tret els altaveus de sota el volant, s’ha “netejat” tot el tablier 

dels cotxes per evitar objectes volant, s’han canviat tots els antilliscants de les furgonetes per evitar 

relliscades. Però també manifesten que els vehicles no són avaluats pel servei de prevenció de riscos 

però estan homologats i passen les itv legalment establertes. Es pregunta si s’ha fet un estudi 

ergonòmic de la postura del conductor amb tot l'equipament obligatori que agents duen al cinturó? 

No s’ha fet cap estudi ni valoració tècnica ni ergonòmica del cotxes i reconeixen que s’hauria d’haver 

fet. Es pregunta si els airbags laterals a la zona de la mampara estan deshabilitats i manifesten que 

tots els airbags funcionen, cosa que pot ser perillosa. 

● Motos Elèctriques: S’informa que les motocicletes entreguen la potència de forma molt ràpida i els 

pneumàtics no són els adequats donat que són de trail. L’Intendent Josep Saumell manifesta que  no 

han rebut cap queixa. 

● Cotxes Elèctrics: Manifesten que no han rebut cap queixa i estan molt contents amb ells. 

● Formació: Es demana formació per conduir els cotxes automàtics i diu que no cal donat que la majoria 

saben com funcionen però els que van dir que no sabien se’ls va acompanyar perquè aprenguessin.  

4. COVID19: 
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● Informen les dades de baixes de COVID19 i manifesten que han baixat un 75 % els casos de COVID19 

entre febrer i març, malgrat aquesta dada, manifesten que aquest fet no té cap relació amb la 

vaccinació feta. 

● Informen de tot l’estoc que tenim de material pel COVID19 i que adquiriran de forma progressiva 

mascaretes dels 3 tipus. 

● Informen que, dels contactes estrets, només el 7,6% han esdevingut positius. 

● Es demana un protocol pels trasllats penitenciaris pels casos de COVID19 positiu i que els agents no 

vagin dins de l’ambulància sinó al darrera i manifesten que ho traslladaran a la Prefectura de la 

Policia, ja que això no depèn d’ells. 

● Tema Vaccinació es remeten a la reunió extraordinària que vàrem tenir i que qualsevol cosa a Salut. 

VERGONYÓS! 

● El criteri del Departament és que NO farà tests ni cribratges de forma massiva, ni a les àrees de 

custòdia. 

● Es demana un estudi de la salut mental dels Mossos com a resultat de la Pandèmia COVID19. 

5. Servei Suport Psicològic: Es donen les dades de les actuacions realitzades per el Servei de Suport 

Psicològic (SPP), fet fins ara pel Programa ESPAI i que estan realitzant recerca d’empresa pel 2022. Els 

que estiguin pendents de rebre l'assistència que es posin en contacte amb ells per gestionar cas per cas. 

Des dels Sindicats no entenem per què ens quedarem més d’un any sense aquest servei. Volem servei 

psicològic 24h/365 dies l’any.  

La casa manifesta que buscarà un hospital de referència per donar un millor servei. 

6. Segona Activitat i Adaptacions al lloc de Treball:  

● Les adaptacions dels llocs de treball tenen un màxim de 12 mesos i si es volen renovar el propi agent 

ho ha de fer si la patologia continua. 

● Algun comandament signa les adaptacions dels llocs de treball posant afegits com “a la mesura del 

possible” al document emès pels serveis mèdics laborals. 

● Es detallen diverses adaptacions laborals a agents i segones activitats. 

● Es demana que notifiquin via correu corporatiu a tots els agents que tenen dret a una revisió mèdica, 

previ la dotació d’aquest correu a tot els agents. 

7. Marihuana: Se’ls ha informat que no pot ser que a la Comissaria de Roses deixin la Marihuana a la garjola 

de menors i manifesten que ho portaran al contenidor de Girona.  També informen que el 6 d’abril ens 

donen l’Edifici a Nou Barris com ha magatzem central i assecadors de Marihuana, però desconeixen el 

protocol de com es farà el trasllat. 

8. Exempció de fer nits: Es reclama que revisin els casos d’exempció de fer nits no adscrites a un quadrant 

que no té nits als majors de 55 anys. Prenen nota per solucionar el problema. 

9. Informes entregats: 

● Avaluacions de Riscos Laborals de diverses Comissaries. 

● Resultat exàmens de salut laboral dels Agents dels últims 5 anys.  

● Absentisme del 4t trimestre i de l’any 2020. 

● Es demana saber trimestralment quantes armes es retiren. 

Fins aquí els Punts més destacats tractats en la Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.  


