Circular
informativa

REUNIÓ DEL COMITÈ DE SALUT 2/2021

Us informem de la reunió del Comitè de Salut Laboral que es va dur a terme el passat 12 de
maig. 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.
SEGUIMENT DEL CORONAVIRUS
1- Dades generals: Des de que va començar l’emergència sanitària COVID19 hi ha hagut un
total de 98 persones afectades, s’han fet 142 PCR (30 positius i 112 negatius) i les persones
confinades han sigut 116.
2- Creiem convenient comunicar que ha sortit la circular 6-2021, tot i que no ens van
informar a la reunió del comitè. Bàsicament diu que s’acaba el torn de disponibilitat i els
Agents quan s’incorporin a la feina hauran de seguir les recomanacions del Servei de
Prevenció de Riscos Laborals.
BASES
1- Els trasllats a les noves bases d’Olot, Figueres i Borges Blanques ja s’han dut a terme,
falten alguns aspectes pendents, però s’hi està treballant.
2- Les bases del primer lot que van quedar desertes resten encara pendents de les
licitacions. Manifestem que es faci el possible perquè s’accelerin les adjudicacions.
VEHICLES
Les previsions són que de cara al pròxim any s’incorporin 129 vehicles ( 50 pick-up, 47 pickup equipades per incidències, 17 tot camí sense retolar i 15 tot camí retolats).
ALTRES
• El SPRL ja ha fet les visites a la unitat aèria i la unitat de RPAS (drons).
• Es revisarà el material del GS Muntanya per una empresa externa i es farà la formació
als coordinadors per habilitar-los per fer la revisió del material.
• Ja fa alguns mesos que vam demanar la substitució del barret Xamberg perquè no
transpirava, finalment s’ha acceptat i es resoldrà.
• El GS Marí de Girona ja disposa d’una nova embarcació, l’any que ve tocarà Tarragona.
S’estan reposant les armilles salvavides per unes de noves.
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