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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

 

MALALTIES AMB EL 100% DEL SOU 

USPAC REITEREM LA PETICIÓ que creiem de primer ordre i molt important pel 
col·lectiu. No pot ser que per baixes provocades per desenvolupar el nostre 

treball, ens comportin una pèrdua del nostre sou. 

L'administració ha respost: que és una qüestió de les cobertures de la 

Seguretat Social i que ells no poden cobrir aquestes baixes. 

USPAC estudiarà a nivell jurídico administratiu aquest fet, (determinacions de 

contingencia,…). 

PETICIÓ DE TORN SEMIFIX (EVITAR TURNICITAT) 

USPAC proposa un horari semifix tipus, el qual seria Q3 amb la seva seqüència 

habitual, sense nits, (permetent les permutes de servei per a arribar a un torn 

fix si dos agents ho acorden). I un 7x7 fixe amb el torn de nit, sense romanent 

i adequadament compensat, respecte als agents que no fan nits. 

Expressem que l'acord signat pel SAP-UGT, el qual proposa un canvi de 

seqüència horaria, és una operació de maquillatge de l'horari i que NO 

aprofundeix realment en els problemes que comporta la nocturnitat als 

agents sotmesos a ella. 

CONSTITUCIÓ DE GRUP DE TREBALL DE RISCOS PSICOSOCIALS 

USPAC en formarà part a través del seu Delegat de seguretat i salut laboral. 
És un dels camps reclamats per USPAC, per a abordar totes aquestes 

problemàtiques dels membres del Cos. Ja vam instar a la Direcció General a 

crear un Pla de prevenció d'autolisis que es va realizar, i ara es dóna 

continuïtat i s'estén a totes les problemàtiques psicosocials que es puguin 

donar. 

INCAPACITAT PERMANENT TOTAL 

En el darrer Comitè USPAC va demanar que un cop el membre del Cos 

estigués amb una incapacitat permanent total i se'l readmetès, que se’l 

readmetès com a policia i no com a personal de suport. 

L'administració vol aplicar una fórmula de col·laboració amb l’ICAM, per a 

recuperar els agents abans d'obtenir la incapacitat permanent total.  

USPAC ha contactat amb l’assossiació ail-med, la qual ens ha tranmès que 

aquesta mesura proposada per part de l’admininistració, no la consideren 

adient. 

 

 

 



 

LIPOATRÒFIA – SALA REGIONAL GIRONA - PERTÚS 

A petició d'USPAC i de l'administració, s'ha tractat el tema el tema. Hem fet 
referència a les mesures paliatives que hem sol·licitat, de les quals estàvem 

pendents de l'informe dels tècnics. 

USPAC demana a l'administració la màxima implicació, ja que hem tingut 

coneixement d'un cinquè cas (no reconegut per ASEPEYO). 

Ens interessem per un cas al Pertús. L'administració ens informa que aquest 

cas ja ha remés i que han estat en contacte amb la persona afectada, la qual 

està en servei actiu sense cap incidència. 

FUNDA ARMA A LA CAMA-ESTUDI BIOMÈTRIC 

L'administració fa un estudi de la funda a la cama per a motoristes de trànsit, 

per a comprovar la seva afectació respecte a la funda de la cintura. L'estudi no 

conclou que la funda de “pernera” sigui millor per la salut (esquena i malucs), 

que la funda de la cintura. 

USPAC exposa que el que conclou l'estudi, el qual contradiu totalment amb 

l’opinió majoritaria dels agents que porta l’arma a la cintura. Sol·licitem que 

la funda de cama es faci extensiva a tots els serveis uniformats, i que 
realitzen tasques operatives al carrer, per a minimitzar els problemes 

d'esquena i malucs. 

PREVISIÓ DOTACIÓ ARMILLES PERSONALS 

L’administració informa que els proveïdors tenen una capacitat determninada 

de subministrament, i a mida que les van rebent les distribueixen. 

MODIFICACIÓ PEÇA UNIFORMITAT PANTALÓ 

USPAC demana que es canviïn els pantalons de pinces als agents que facin 

tasques operatives al carrer, per un pantaló cargo (per ex: semi xester), tal i 

com tenen la TOTALITAT de membres de les altres policies operatives a 

Catalunya. 

MATERIAL GRUP MOTORISTES USC LA BISBAL D’EMPORDÀ 

USPAC va demanar per escrit la reposicio i dotació de material de seguretat 

adequat per a la conducció de motocicletes a la USC de la Bisbal d’Empordà. 

Què amb el material que disposaven a dia d'avui, un accident amb les 

motocicletes, podria agreujar les conseqüències, a causa del mal estat o 

absència de material. Es va demanar que se’ls dotès de material com el grup 

de motos regional de Barcelona. 

L'administració va dir que no existia una unitat específica de motoristes a la 
Regió Policial de Girona, però que si que havien de disposar de material de 

seguretat adeqüat per a conduir les motocicletes. Que serà un material 

assignat a cada motocicleta i no a cada agent. 

REPOSICIÓ CADIRES A RIPOLL I FIGUERES 

USPAC demana la reposició de cadires fetes malbé, en especial la de recepció 

de comissaria a Ripoll i les d'OAC de Figueres. 



 
L'administració diu que està proper l'adquisició de més cadires i que les 
renovaran. 

COMISSARIA SANT FELIU G. – ACCIÓ GRILLS  - RENOVACIÓ 

GUIXETES DE PETITES DIMENSIONS 

USPAC va fer escrit de denuncia, d’una presència massiva de grills, dins la 

comissaria de Sant Feliu de Guíxols. Així mateix, vam posar de relleu que al 

vestidor de dones hi havien guixetes d’un tamany molt petit, que no permeten 

guardar la roba d'hivern. 

L'administració va fer el corresponent control de plagues. El Cap de comissaria 

va fer gestions amb els serveis municipals, ja que la comissaria està en un lloc 

on abunden els grills. L'administració ha fet una sèrie de reparacions i instal·lat 

elements per evitar que aquests insectes accedeixin a l'interior de la 

comissaria. 

L'administració s'ha compromès a substituir totes les guixetes que no són de la 

mesura estandard utilitzades pel Cos. Prèviament el Cap de Comissaria estava 

fent una reubicació de guixetes. 

COMISSARIA GIRONA – AMPLIACIÓ MENJADOR – ESTAT CD 

USPAC va demanar la ratio d'agents que treballaven a Vistalegre i de quants 

metres quadrats disposaven de menjador. L'Administració de moment no ha 
respost, però ha informat que estimen que el lloc és insuficient, i que ja estan 

estudiant de quina manera es pot ampliar l'espai. 

L'administració informa que les garjoles de Girona són les primeres que es van 

fer i que tenen mancances estructurals. Que han fet un seguit de mesures, 

com són la neteja i control de plagues, tot i que USPAC considera que és 

insuficient. 

COMISSARIA L'ESCALA – SOROLL MÀQUINA EXPENEDORA 

USPAC informa que a la sala d'esbarjo de l'Escala, hi ha una màquina 

expenedora que fa molt soroll i que cal la seva renovació per part de l'empresa 

subministradora. 

L'administració diu que a 2016 es renova la concessió, i que tindran en compte 

la substitució de la màquina expenedora de l'Escala. L'administració informa 

que en aquest sentit, s'ha fet alguna reparació a la màquina, per tal de què no 

fes tant soroll. 

 COMISSARIA REGIONAL GIRONA – AMPLIACIÓ MENJADOR  

USPAC informa que el menjador és clarament insuficient, a raó de la gent que 
hi treballa a la comissaria. L'administració informa que no preveu fer cap 

modificació. 

USPAC demana que s'estudii la proposta presentada, ja que reubicant les 

màquines expenedores i traient alguna paret, sembla que es podria dotar de 

més espai i amplitud a la zona en qüestió. 

COMISSARIA BALAGUER - DEFICIÈNCIES 



 
USPAC informa de manca de manteniment de l'aire condicionat, problemes 
amb l'aigua calenta, males olors al wc i mala olor de marihuana. 

L'administració ha informat que no es tenia coneixement a nivell oficial i que 

aquests defectes s'han de comunicar, en forma, al servei d'administració 

corresponent. 

COMISSARIA JONQUERA – ADEQUACIÓ ESPAIS D'ATENCIÓ 

CIUTADÀ 

USPAC posa de relleu que les dependències de la Jonquera són provisionals, 

en un modul prefabricat, el qual no és suficientment adequat ni dóna  

seguretat als agents que hi treballen. Es demana que mentre duri aquesta 

provisionalitat, es tingui especial cura del lloc. 

Informem que: 

1. No hi ha cap mesura física per l'agent de recepció de comissaria. 

2. No es disposa de lavabos a disposició dels denunciants. 

3. Hi ha un despatx sense finestra ni llum natural. 

L'administració respon que estan al cas d'algunes coses i que han fet accions 

en aquest sentit. Que l'estructura del mòdul no permet la instal·lació d’un wc. 
S’estudiarà que es pot fer a la recepció de la comissaria, i de la finestra del 

despatx s'està mirant, però al lloc on s'hauria d'ubicar té els cubs estructurals i 

un tècnic ha de valorar la seva adeqüació. 

CP PUIG DE LES BASSES – FONT D'AIGUA 

USPAC demana una font d'aigua al Cos de Guàrdia del CP Puig de les Basses. 

Que ja es va peticionar a serveis penitenciaris, sense haver obtingut resposta. 

L'administració informa que s'instal·larà la font d'aigua. 

CP  BRIANS 2 – SORTIDES EMERGÈNCIA 

USPAC informa de possibles deficiències en el pla d'evacuació de Brians 2 . 

L'administració informa que ja ha contactat amb el servei de prevenció del CP i 

disposa de planells i informade quina es la manera correcta de procedir en cas 

d'evacuació. 

 

 

Catalunya, 22 de desembre de 2015     
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