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78/2018                                                   

 
 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL, 29-06-2018 
 
Després del 2on Comitè de seguretat i salut laboral (C.S.S.L) de 2018, podem 
constatar la deixadesa de les Comissaries de Mossos d’Esquadra, amb un número de 
incidències i incompliments a la Llei de prevenció de riscos laborals incomptables.  
Per desgràcia per a tot el nostre cos ens temem que inspecció de treball tindrà molta 
feina, a partir d’ara, amb la desídia instal·lada a l’administració per a resoldre les 
incidències que es detecten als diferents centres de treball. 
 
Subdirecció General de Recursos Humans 
 
1. USPAC va preguntar a l’administració per la instrucció que van proposar al 
desembre de 2016 i les esmenes presentades pels diferents sindicats al gener de 
2017. Ens van respondre que a l’any 2017 havien passat moltes coses i que no s’havia 
pogut fer, encara no entenem la resposta. A data d’avui, TOTES les adaptacions al lloc 
de treball incompleixen la instrucció vigent sobre les adaptacions al lloc de treball. 
 
2. Al C.S.S.L de desembre 2017 i març 2018 USPAC va demanar la ocupació de la 
relació de llocs de treball actualitzada i, en ambdós Comitès, ens ho han tret de l’ordre 
del dia. La manca d’efectius està alterant els factors psicosocials del Cos, cada dia 
més saturat de feina, amb més burocràcia i patint les conseqüències que comporta,... 
com l’augment de l’estrès, manca de motivació, problemes de salut,... Ho demanarem 
per una altra via, a veure si podem aportar solucions al problema més greu que té 
actualment el cos, la mancança d’efectius al carrer. 
 
3. USPAC va presentar una sèrie d’incidències relacionades amb ASEPEYO, si teniu 
qualsevol incidència amb la mútua poseu-vos en contacte amb el delegat de riscos 
laborals a: riscoslaborals@uspac.cat 
 
Infraestructures 
 
4. ABP Cervera  Ens informen que des de la Regió Policial Ponent s’ha donat prioritat 
a altres obres i que el diminut vestidor femení de la Comissaria no és una prioritat, 
per això no s’ha ampliat. Està pressupostat i tot preparat per fer-ho. No hem entès el 
tema prioritari, si no està en condicions s’ha d’arreglar SI o SI, ja que per altres 
temes sí que hi ha diners!!! 
 
5. ABP Tarragona  Ens informen que la màquina de climatització del despatx de la 
U.T.I, cada any, salta l’alarma per canviar una peça per aquestes dates i que durant 
uns dies no hi ha clima perquè esperen la peça. L’any que ve miraran de tenir-la ja a 
mà per a canviar-la al moment. Tema solucionat. 
 
6. ABP Barcelona – Ciutat Vella  Ens informen que les inundacions del passat mes 
de maig es poden tornar a repetir, perquè l’Ajuntament de Barcelona va fer obres al 
col·lector d’aigües i perjudica la sortida d’aigües de la Comissaria. Del clima funcionen 
3 de 4 màquines. Cap dels dos incidents es podran solucionar aquest any. 
 
7. CD Banyoles – Ens comenten que els companys/es es renten les botes de fang als 
plats de dutxa i tiren burilles, i altres, pels banys. I per aquest “motiu” es van 
embossar les canonades. 
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8. ABP Martorell  Ens informaran de la possibilitat d’habilitar més espai a la zona de 
l’agent de recepció i de millores de manteniment a l’Àrea de Custòdia. 
 
9. “Killer House dels GEI” Ens informen que els GEI no estan autoritzats a utilitzar 
el magatzem d’EGARA per fer entrenaments i que ho fan sota la seva responsabilitat. 
NO hi estem d’acord, ja que necessiten, a prop del seu lloc de treball, tenir habilitat 
un espai per a poder entrenar i si tenen un a EGARA, ha d’estar amb les condicions 
optimes d’un lloc de treball. USPAC ho ha denunciat a Inspecció de Treball. Ens 
informen que els hi han trobat un lloc per a entrenar i que potser que en breu ja el 
tinguin disponible. Patètic que els GEI tinguin que demanar caritat per poder entrenar. 
 
Servei de Vigilància de la Salut. 
 
10. GEI Novament van ser “notícia” al C.S.S.L, ja que USPAC va preguntar per les 
avaluacions mèdiques dels GEI i ens van respondre que als anys 2015 i 2016 es va 
parlar amb els caps, de la unitat, per a fer una avaluació de salut de tot el Grup, però 
que no es van posar d’acord i mai es va arribar a fer. Resumint, que no tenim una 
avaluació específica per als GEI. USPAC va demanar una avaluació de riscos dels GEI i 
un pla de vigilància de la salut específic per a ells i, que tingués en compte tots els 
seus riscos laborals. Novament, ho denunciarem a Inspecció de Treball per a 
garantir que es realitzin tant l’avaluació de riscos com les revisions periòdiques 
adaptades, ja que no vam rebre cap resposta concreta per part de l’administració. 
 
11. A petició d’USPAC inclouran, a la I009, el procediment de com l’administració es 
farà càrrec del rentat de la uniformitat o roba de paisà quan s’embruti a la feina amb 
agents biològics, com sang, sarna i altres. 
 
12. USPAC va demanar una còpia del temari de riscos laborals que s’impartiria a 
l’ISPC per a que els delegats de prevenció puguem participar en el mateix i, si cal, fer 
aportacions. Ens van comunicar que encara no el tenien disponible i que ens el farien 
arribar quan el tinguessin. 
 
13. Esperem que durant el 4rt semestre es faci l’anàlisi de riscos psicosocials al 
cos de Mossos d’Esquadra, el qual començarà a l’octubre de 2018 a la Regió del Camp 
de Tarragona. Es compensarà amb mitja hora si la participació supera un 60% de tot 
el Cos. És un tema important i esperem el 100 x 100 de participació. 
 
14. Exàmens de salut periòdics. Aquest any s’ha implantat l’agenda electrònica per 
a reservar dia i hora per fer l’examen de salut. Aquest sistema es va implantar 
gairebé al maig i vam fer la proposta que es pogués fer per correu electrònic, la 
reserva. Ens responen que és inviable i es neguen a posar facilitats per a que els 
mossos tinguin fàcil accés i temps per a realitzar aquest examen. A data d’avui s’han 
realitzat 558 revisions de 16.500 agents. És evident que alguna cosa falla,... 
 
15. Servei de Suport Psicològic. Actualment hi han 154 casos oberts. USPAC va 
insistir en la necessitat de fer un memoràndum de l’activitat d’aquest servei i un 
protocol d’activació per als Moss@s, ja que actualment no existeix. 
 
16. Ens van fer arribar l’esborrany del protocol d’assetjament psicològic per a fer 
aportacions fins al 15 de juliol. Si algú està interessat que es posi en contacte amb 
riscoslaborals@uspac.cat 
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