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Circular   informativa

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

VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA SALUT LABORAL

Pel que fa al percentatge d’accidentalitat  ha estat molt baix: 1,42% sobre la plantilla
activa (dades compreses entre l’1 de juny al 31 del 2021), tan sols set accidents tots
ells lleus i només dos han causat baixa. La principal causa són els sobreesforços. 

Durant l’any 2021 s’han realitzar un total de 201 exàmens de salut. Properament ens
passaran l’oferta per a aquest any. Seria interessant la participació de les persones per
a garantir una millor prevenció i vigilància de la salut.

Es  facilita  un  e-mail  de  suport  psicològic  des  del  servei  de  prevenció  d’interior:
ssp.interior@gencat.cat.  En  cas  d’utilitzar-lo,  cal  fer-hi  constar  el  nom,  telèfon  de
contacte i motiu de la consulta.

Dades COVID: Entre l’1 de juliol de 2021 i l’1 de març de 2022 hi ha hagut un total de
137 baixes, principalment als mesos de desembre, gener i febrer. Cal seguir mantenint
les mesures de seguretat com fins ara.

BASES

1. Des de CATAC es demana que se’ns informi sobre l’ordre de prioritats de construcció
de les noves bases i que s’avanci tan en la planificació del nou model de base i que
paral·lelament  es  treballi  en  la  cessió  dels  terrenys.  Des  de  l’Administració  no
s’especifica cap ordre de prioritats i s’informa que el Pla de Bases es preveu a llarg
termini, un mínim de dos anys.

Per tal d’esperar que el Pla de bases sigui efectiu, es planteja una inversió per a poder
arranjar les deficiències més importants i imprescindibles. (Girona-Vic-Montblanc-Sort-
Granollers-La Seu d’Urgell, Amposta-Noguera-Igualada).

2. La  nova  àrea  bàsica  de  la  Garrotxa  en  general  està  correcte,  però  cal  aparcar  els
vehicles a l’exterior en un parc tancat compartit amb altres usuaris i de fàcil accés.
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Creiem que seria una millor opció disposar d’un pàrquing exclusiu per a l’àrea bàsica. 

De  moment,  l’administració  respon  que  no  és  una  prioritat.  Ens  respon  que  de
moment tenen altres prioritats i que ja es veurà.

3. CATAC fa una exposició per demanar  que es substitueixin els  productes actuals de
neteja per productes ecològics. Que es formi el personal de neteja per a la utilització
d’aquests  productes  per  aconseguir  una  aplicació  eficient  i  eficaç.  El  motiu  de  la
demanda  és  disminuir  l’exposició  als  elements  químics  i  així  millorar  la  salut  dels
treballadors i de retruc la del Medi Ambient. L’Administració diu que ho valorarà, tot i
així no sembla prou significatiu per a ells. 

4. Es sol·licita també una alternativa al microones per a poder escalfar els aliments. La
seva resposta és que el microones és sa i legal i de moment no hi haurà cap canvi.
Finalment  acordem que  aportarem  documentació  perquè  es  pugui  valorar  la  seva
substitució

VEHICLES

Davant la demanda d’incorporar algun vehicle elèctric per realitzar algunes tasques 
concretes es dóna com a resposta que creuen que els nostres vehicles han de ser 
polivalents i amb molta autonomia i de moment al mercat no hi ha opcions. CATAC opina 
que, per respecte al Medi Ambient i com altres departaments ja en disposen, es podrien 
introduir per algunes funcions concretes.

ALTRES QÜESTIONS

• S’acorda que en breu es convocarà el grup de riscos psicosocials, per a començar a
treballar en una nova Avaluació d’aquests riscos. 

• LAdministració informa que segurament ens substituirà la granota d’incendis per uns
pantalons i jaqueta ignífugs.

Salut!
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