Circular informativa

REUNIÓ DEL COMITÈ DE SALUT 2/2020

Us informem de la reunió del Comitè de Salut que va tenir lloc la setmana passada i que no va ser
monogràfica del SARS-CoV-2 com la realitzada al mes de febrer:
INSTRUCCIÓ 6/2020
Com sabeu aquesta instrucció posa fi a les guàrdies de disponiblitat tornant als horaris descrits a la
instrucció 4/2020. Els CAB faran jornada de 9 a 15 i les persones de risc i majors de 60 continuaran
amb la mateixa situació que fins ara.
Tot i que estem d’acord en general amb aquesta instrucció vam plantejar un parell de millores que
no van ser tingudes en compte:
1- creiem que només una hora entre quadrants no és suficicient per evitar coincidir, entre canviarse, desinfectar, planificar, mirar el correu… és poc realista. Vam demanar que fos una diferència
d’una hora i mitja.
2- vam estar en desacord en què en cas de torn amb nombre d’efectius imparell un agent s’hagi de
quedar tota la jornada a l’oficina. No ho trobem necessari si no hi ha una tasca concreta que ho
justifiqui, i sobretot perquè va en contra d’una de les principals indicacions del Servei de Prevenció
de Riscos Laborals (SPRL) que és restar el mínim temps possible a l’oficina.
INCONGRUÈNCIA EN CASOS DE REDUCCIÓ DE JORNADA: Per altra banda alguns agents amb
reducció de jornada ens han comunicat que des de dilluns els hi fan fer totes les hores de la
reducció quan tenen torn d’inici a les 10:00, això suposa que han de plegar una hora més tard del
seu horari habitual!!. Això és una incongruència per no dir un despropòsit donat que la reducció a la
que tenen dret té com a finalitat precisament plegar a una hora concreta, per tant s’estan vulnerant
clarament el seu drets. Hem denunciat aquest fet i esperem que aquesta situació es solucioni el
més aviat possible.
SEGUIMENT DEL CORONAVIRUS
Demanem al SPRL per la situació dels agents que actualment tenen permís per deures inexcusables
al ser considerades persones de risc, la Cap del Servei ens diu que s’estudiarà cas per cas per
valorar quan són aptes per incorporar-se a la feina.
En relació a la reincorporació dels majors de 60 anys no ens poden donar cap previsió de la seva
reincorporació perquè en la situació actual tot pot canviar depenent del que decideixin des de Salut.
Però veient l’estat actual de la “desescalada social” no creiem que triguin a incorporar-se a la feina.
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Des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) ens informen que de moment hi ha hagut 43
casos amb símptomes per SARS-COV-2, i d’aquets 2 casos greus confirmats. La Unitat Bàsica de
Salut (UBS) està treballant amb el Departament de Salut perquè es faci als agents la prova PCR el
més aviat possible des dels Centres d’Atenció Primària. Ens informen que el Ministerio de Sanidad
ha disposat que tots els treballadors que no siguin de l’àmbit sanitari seran tractats com qualsevol
treballador, i per tant sense preferència per tenir accés als PCR. Pero la Cap de Servei creu que a
nosaltres quan tinguem simptomatologia o contacte estret amb positius sí que ens els faran.
El SPRL ens demana que es recordi a tothom que a la intranet del departament hi ha tota la
informació sobre prevenció del SARS-COV-2, i el telèfon de la UBS per resoldre dubtes i per si
procedeix informar sobre l’estat de salut (mail: ubs.daam@gencat.cat , telèfon 638682238).
El SPRL recomana rentar sempre la roba quan arribem a casa i també la de la feina amb programes
llargs ja que la majoria de roba tècnica no es pot rentar a alta temperatura.
Es reforça el servei de neteja de les bases, i es proposa a les empreses quins són els productes de
neteja a utilitzar, desinfectants i bactericides.
BASES
En referència a les bases del CAR del primer lot ha obtingut licitació Reus, Tortosa, Olot i Figueres.
Les altres han quedat desertes (La Seu d’Urgell, Sant Boi de Llobregat, Sort, Ripoll, Santa Coloma i
Granollers). La Cap del Servei d’Edificacions del Departament ens diu que amb el mercat actual hi ha
poc interès per aquest tipus d’ofertes i la majoria de propietaris no estan disposats a fer les obres de
millora que exigeix l’Administració. Se’ns comunica que es buscaran solucions, però de moment
està tot parat per la situació actual, a l’igual que el segon lot que afecta a les bases de Pla de
l’Estany, Alt Penedès, Garraf, Noguera i Gironès.
La Cap de Servei d’Edificacions també ens explica que es dóna compliment al pla de manteniment
d’edificis i que ja ha començat la revisió anual. Degut al coronavirus s’ha demanat que s’apliqui un
viricida al filtes de l’aire.
Respecte a les bases que tenen uralita ens informaran quan tinguin tota la informació recollida.
GRUPS ESPECIALS
S’informa que, al Grup de Suport de Muntanya, estan acabant les mesures correctores a
implementar. Treballaran perquè aquest any es pugui fer tot, falta un PNT de treballs en alçada,
faran inversió en equips de protecció i en formació de treballs verticals.
S’informa que, al Grup de Suport Marí, està previst una embarcació nova i una furgoneta pel
transport de material a la territorial de Girona i la reparació d’una embarcació al Tarragonès.
Es revisa la instrucció de funcionament del GEVA, es dóna fins a finals de la mateixa setmana per
fer-hi aportacions. Queda clar que serà un grup que només dependrà dels sotsinspectors de la
territorial i de l’inspector en cap.
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VEHICLES
Des de CATAC preguntem com és que els Toyoya Hilux i Ford Ranger no estan dotats de bola per
portar remolc ni de cabrestant, dues eines que considerem bàsiques per moltes de les nostres
tasques com pot ser tranport de fauna, treure els arbres que cauen a les pistes amb les cada vegada
més freqüents ventades... L’inspector diu que s’ha pres la decisió de no dotar-los de cabrestant
perquè segons ell s’utilizen poc i tenen un risc elevat si no es fan servir correctament… en relació a
les boles de remolc assegura que els nous Dacia en portaran.
Ens informen que els rèntings dels Suzuki i Dacia s’han prorrogat fins al 30/06 i que després
s’incorporaran 59 Dacia-Duster. L’Inspector informa que està previst col·locar tauletes de navegació
als Toyota Hilux quan ho permeti el comerç internacional donat que provenen de Xina.
Des d’IAC-CATAC tornem a demanar almenys un elevador per vehicle, com vam demanar al protocol
de la PPA, que ens permeti aixecar pesos importants com poden ser senglar, cèrvols… . L’Inspector
ens torna a recordar una idea que fa temps que tenen des de la DG: el vehicle d’incidències. Ens diu
que aquest vehicle tipus pick-up estarà dotat d’elevador, cabestrant, bola i tot el necessari per donar
resposta a qualsevol incidència. El que ja no ens va agradar gens ni mica, almenys als delegats d’IACCATAC, és el fet que es vol que aquesta unitat d’incidències sigui una unitat armada i rotàtoria dins
els efectius de cada comarca… sempre ens posicionarem en contra de la falta d’especialtizació amb
les armes.
ALTRES
Un cop més demanem com està el tema de les tabletes per treballar. Ens comenten que es possible
que “aquest any SI”. Sembla ser que quan s’implanti la ultima versió de SIDCAR, s’haurien de tenir a
punt les tabletes o algun tipus d’ordinador portàtil, per implementar tot al mateix moment.
Ens informen que aviat tindrem càmeres d’ús individual, s’està pendent de que la unitat jurídica
solucioni el problema de la custòdia de les imatges, perquè no hi hagi problemes amb el tractament
de les dades.
JUBILACIÓ ANTICIPADA La part social demanem al SPRL que redacti un informe tècnic que justifiqui
la jubilació anticipada, per les adaptacions del lloc de treball, baixes,... que tenim al CAR.
L’Administració en diu que encara no tenen un posicionament formal sobre la nostra jubilació i que
ja faran els informes quan els facin el requeriment des del Ministeri de Treball. Els hi recordem que
en totes les reunions mantingudes amb la Consellera i el Director General els hi hem exposat
aquesta aspiració del col·lectiu i ens han donat suport en tot moment. Des d’IAC-CATAC oferim la
nostra predisposició a col·laborar amb el que calgui i emplacem a l’Administració a parlar-ne
seriosament un cop estiguem en “la nova normalitat”.
PROTOCOL PROCEDIMENTS JUCICIALS: Des d’IAC-CATAC demanem que es faci seguiment per part
de la DG d’aquells procediments judicials que afectin als agents rurals. No es pot tornar a repetir el
cas d’un company que va patir lesions i afectació psicològica arrel d’una actuació de furtivisme de
fringíl·lids de l’any 2015, i no va tenir cap informació fins a finals de 2019!, i això que el judici va
tenir lloc al maig del 2018!!!. Un cas flagrant d’indefensió i falta de sensiblitat per part de
L’Administració, sobretot de l’Assessoria Jurídica del Departament, tot i que la DG també hauria
d’haver estat més diligent alhora d’informar i donar suport al nostre company.
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