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Circular
informa va

Us informem de la reunió del Comitè de Salut Laboral que es va dur a terme el passat dia 13 de
desembre. Recordeu que  podeu trobar tota la informació de prevenció de riscos laborals a la
web del CAR, que està actualitzada i pot ajudar a resoldre dubtes.  

VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA SALUT LABORAL

El servei de prevenció de riscos laborals ens informa de la baixa par cipació de les revisions
mèdiques,  i  demana  que  demana  col·laboració  per  trobar  una  fórmula  per  augmentar  la
par cipació, per tal de poder fer una millor prevenció i vigilància de la salut. 

Pel que fa a suport psicològic, actualment hi ha un procés obert a un col·lec u pel tema del
clima laboral i  un procés individual nou. També es comunica que hi hagut una denuncia per
assetjament.

La previsió per l’any vinent del servei de prevenció de riscos laborals es visitar les bases del
Tarragonès,  Baix Camp, Gironès ,  Sort,  Anoia, Maresme, Montsià,  Alt  Urgell,  Baix Empordà i
Cervera i dur a terme l’avaluació de riscos dels grups especials GEK9 i GEVA ( ja s’ha començat a
fer).  També  es  crearà  el  grup  per  començar  a  treballar  en  una   nova  avaluació  de  riscos
psicosocials. Des de  CATAC creiem que és interessant que hi par cipem tots. Caldrà trobar la
manera per a que la informació sigui confidencial.

BASES

L’administració ens comunica que el pla de bases con nua el seu curs.  El dimensionament  ja
està definit i preveu el creixement del cos en un futur. La seva concreció  seria: la base pe ta per
18 agents, la gran per 30 agents.  Es demana que ens el facin arribar  per tal de fer aportacions i
propostes.  A les comarques de l’Anoia, Amposta, Cerdanya i Alt Urgell ja està molt avançat el
tràmit de la ubicació de les bases noves.

A l’Àrea Bàsica del Barcelonès els han no ficat el seu trasllat a una nova Àrea Bàsica de forma
provisional ,situada en una planta de l’edifici d’una una comissaria de mossos ac va. La DG els
informa que és possible que s’hi hagin de traslladar encara que les obres d'adequació no es guin
del  tot  acabades.  És  lamentable  la  manca  de  coordinació  entre  els  departaments  de
l’administració i  la  previsió de la nostra Direcció General i,  encara més,  que es perme  que
aquesta situació afec  als treballadors, a la seva seguretat i salut laboral i,segurament, a la seva
eficàcia laboral.
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Des  de  CATAC es  demana que  la  des nació  "provisional" dels  agents  del  Barcelonès  a  la
comissaria del CME de Vallcarca es dugui a terme quan les instal·lacions compleixin els requisits
necessaris per  treballar en bones condicions.

VEHICLES

Des de l’administració ens comenten que s’hauran de llogar vehicles sense rotular perquè hi ha
comarques amb molt poques unitats, fins que arribin els del rèn ng. 

S'està treballant per incorporar un disposi u a al part del darrera del seient de l’acompanyat per
poder treballar amb l’ordinador portà l.

  ALTRES

 S’informa de nou que els Agents que tenen assignat un ordinador portà l, en breu
disposaran d’una base de treball.

 Es disposa, en cas que sigui necessari, d’un estoc per la  reposició del pals per caminar
extensibles.

 Si algú encara te una jaqueta tècnica (gore-tex) vella pot demanar la seva reposició per
una de les noves.

 En breu es repar rà material: salabrets, tractel ( un per AB), detector de gasos pel GSM
i Agents majors d’ENBIO.

 


