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Us informem de la reunió del Comitè de Salut Laboral que es va dur a terme el passat 7 de 
juny. Recordeu que  podeu trobar tota la informació de prevenció de riscos laborals a la web 
del CAR a l’apartat de Personal, que està actualitzada i que ens pot ajudar a resoldre dubtes.   

VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA SALUT LABORAL 
1- Pel que fa l’accidentalitat  del primer trimestre de l’any, hi ha hagut un total de 5 

accidents laborals i 4 incidents, tot i que es  lamenta que un accident dels accidents 
hagi estat greu.  

2- S’ha començat el període per sol·licitar els exàmens de salut. Des del servei de 
prevenció es demana que se’n faci la màxima difusió ( hi ha temps fins el 30 de juny). 

3- A partir d’aquesta data, el SPRL deixarà de passar les dades COVID. 

BASES 

1. La DG ens presenta una llista molt llarga dels arranjaments que s’estan fent a varies 
bases. Des de CATAC fem l’esforç de valorar-los  positivament, tot i que som conscients 
de que són un pedaç a l’estat actual de la majoria de les bases. Però de moment, falta 
temps  per les noves. 

2.  Quant a la proposta que va fer CATAC sobre la substitució dels productes de neteja 
per uns d’ecològics, ens plau comunicar que l’han acceptat i pels pròxims contractes de 
neteja es tindrà en compte. Es suposa que també es valoraran els protocols de neteja i 
formació per a utilitzar bé aquets productes. 

3. S’instal·larà un nou armer de nivell 3 de seguretat a cada base, per les noves armes del 
CAR. 

ALTRES 

 Actualment estan en licitació 131 vehicles. Alguns ja portaran un equip DEA, els 
vehicles d’incidències. 

 Des de la DG ens informen que compraran celebrets i tractels pels vehicles com a 
dotació per les àrees bàsiques. 

 També s’informa que es compraran detectors de gasos pel GSM i els d´ENBIO. 

 El kit d’estiu es repartirà en breu. 

• El grup de riscos psicosocials es convocarà a finals d´any i es farà una primera reunió 
abans d´acabar l´any. 
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