Circular informativa

REUNIÓ DE LA CSSL 4/2021
Us informem de la quarta reunió de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral que es va dur a
terme a finals d’octubre, en aquest cas ja només amb el Departament d’Interior. No es van
poder tractar massa temes degut a que el traspàs de les dades entre els departaments està
sent costós. Es realitzarà una cinquena reunió de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral,
durant aquest trimestre.
El servei de prevenció del Departament d’Interior ens demana que presentem propostes de
prevenció de riscos laborals per si es poden avaluar de cara al 2022. Agrairem la vostra
col·laboració amb l’aportació de propostes.
REVISIÓ DEL DOCUMENT DE PARANYS DELS MOSSOS D’ESQUADRA

Ens informen que el document que ens van fer arribar els mossos es informatiu, que s’han
trobat molt poques trampes com les descrites. No tenim instrucció de buscar plantacions i,
només en el cas de trobar-ne, cal que s’informi informar a cap d’àrea bàsica i aquest ja ho
comunicarà a mossos i al Departament d’Acció Rural.
BASES

Des de l’estiu hi ha una nova empresa de manteniment, conjuntament encara amb el
Departament d’Acció Rural. Els serveis d’aquesta empresa es faran a través de l’Àrea
Regional.

S’està treballant amb un nou model de Base propi del CAR que s’ajusti a les nostres
necessitats. Es preveu la incorporació d’un arquitecte tècnic per ajudar en aquest tema i
d’altres. Es recorda l’estat lamentable de moltes bases i la urgència de fer-les noves.
Vetllarem el tema ja que es preveu que no es resolgui a curt termini.
ALTRES



Degut a la situació actual es revisarà o derogarà el Pla de Contingència del COVID
19. Continuaran vigents la mascareta, distància de seguretat, higiene i ventilació.
Des del juliol hi ha hagut poca accidentalitat i no n’hi ha hagut cap de greu.
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