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Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
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Què passa al Parc de Cassà de la Selva? 

Com habitualment ve fent la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments en temes de personal i seguretat en el treball, torna a posar el “carro 

davant dels cavalls”.  

Els passats dies 15 de març i 15 d’abril es va fer una avaluació de riscos laborals 

al parc de Cassà de la Selva davant l’increment de personal provocat pel trasllat 

dels efectius GRAF del parc de La Pera. 

La Subdirecció de Prevenció i Riscos Laborals, veient que l’avaluació de riscos no podia 

avalar l’increment d’efectius, va decidir convertir-la en una “Nota Tècnica”, per a 

emmascarar la total manca d’espais de la majoria de les dependències i la insuficiència 

de la resta del parc (menjador/sala de descans, cuina, vestidors, dormitoris, etc). 

Aquestes males condicions poden ser l’inici de problemes de convivència. 

Aquesta greu iniciativa de la Subdirecció Operativa no té cap lògica, ja que d’un parc a 

l’altre hi ha 35’, un temps que no justifica un canvi de condicions laborals al empitjorar-

les, han obviat l’informe preceptiu de la Subdirecció de Prevenció i el del CSSL. 

Aquesta DG ha de pensar que els bomb@rs fan molta convivència al parc i per aquest 

motiu les condicions han de ser les millors i en el seu defecte, com a mínim les que marca 

l’ordenament jurídic.  

Aquest problema originat per la mateixa operativa el portarem al proper CSSL per 

a demanar la seva paralització i tornar a la casella de sortida, i exigir:  

1r.- Una autèntica i veraç avaluació de Riscos Laborals, per avaluar si es pot fer 

el canvi (que clarament queda clar que no es pot fer). 
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2n.- Realitzar les obres oportunes per a poder fer el trasllat dels GRAF amb les 

instal·lacions i  condicions que marca el Decret 486/1997, de 14 d’abril. 

3r.- En cas de no aplicar la normativa vigent, la IAC CATAC presentarem 

denúncia a la Inspecció de Treball per incompliment de les condicions mínimes 

de seguretat i salut en el treball.     

 

 
Des del la Secció Sindical de Bombers de la IAC-CATAC us convidem a 

enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a bomber@catac.cat 
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