28 d’abril
Circular informativa 6/2017

Reunió del CSSL del CAR
27 d’abril de 2017
Ahir va tenir lloc la segona part de la reunió del CSSL del CAR que es va començar
el passat 28 de març:
El Director de Serveis va assistir per recordar-nos el deure de sigil que ha de regir a
les reunions del CSSL, segons recull la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos i la Llei
7/2007 de l'EBEP, i per informar que funció pública està estudiant incoar diligències
per posibles responsabilitats disciplinàries i penals per les gravacions i divulgació
pública perpetrades recentment… També ens va informar que davant dels nostres
requeriments, quan ho creguin oportú, ens donaran únicament resposta per escrit.
Això evidentement ve provocat per l’actual pèrdua de confiança en la part social
arrel, com tos sabeu, de les accions portades a terme les últimes setmanes pel
sindicat de CCOO. No és d'estranyar, tot i que hem demanat al departament que no
confongui una part (aquest sindicat) pel tot (els treballadors del CAR.
“Grup d’experts en Seguretat”
No ens han volgut donar més explicacions al·legant que no tenen res més a afegir al
que ens van comunicar a correcuita el passat dia 28/03, és a dir la formació de 30
hores per a tots en judo verbal, defensa personal i les andromines pel cinturó que
tots tenim en ment... Tot i que encara només és una proposta i no s’ha prés cap
decisió en ferm.
Hem demanat que se’ns faciliti el més aviat possible tota la informació al respecte i
ens comuniquen que en el marc del CSSL no es tractarà el tema i que se’ns
convocarà a una reunió a nivel de Direcció General. És evident que el tarannà actual
no és el de fa unes setmanes i a ningú se li escapa el motiu… esperem que ens
convoquin aviat per poder valorar les propostes i defensar el nostre model basat en
l’especialització en tots els àmbits del cos i més concretament en la creació d’un
grup especial que, podríem anomenar d’intervenció, per dur a terme les tasques
amb risc alt i moderat.
Avaluació de riscos
Ja s’ha acabat de fer l’Avalació de Riscos del CAR (la darrera era del 2002 tot i que
s’anava actualitzant amb PNT’s, circulars…) en el marc d’un grup de treball en el
hem participat els delegats de prevenció. S’ha fet una revisió de totes les nostres
tasques i s’han proposat noves mesures, totes menys aquelles directament
relacionades amb l’anàlisi que a fet el “grup d’experts”.
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Material i Uniformitat
S’ens va detallar tot un llistat força extens de material que ja ha arribat a
Torreferrussa i del que està previst que arribi durant aquest any, ens enviaran el
llistat complert però podríem destacar:
-Jerseis tècnics que substituiran els que tenim que falta els hi fa!
-Gorres d’estiu més tècniques i per tant transpirables, tambés previst en les d’hivern
-Botes baixes sense goretex de manera que ja no serán tan càlides , però com les
actuals continuen sense poder catalogar-se d’EPI i per tant només les hauríem de
dur per conduir, estar a l’oficina, reunions…
-Prismàtics per feines habituals (40) i prismàtics de més qualitat per tasques
específiques (10)
-Telescopis (10) més potents i de millor qualitat, model Kova TSN-770
-Càmeres d’us individual (100), considerades com a equip de seguretat
Tot i que a les comarques amb costa ha arribat roba técnica pels les actuacions amb
fauna marina, fem palés que considerem que aquest material pot ser útil en aquelles
situacions on no cal mantenir-se dins l’aigua, i que per tant continuem demanant
que, com a mínim, facilitin dos neoprens per comarca
Fa unes quantes reunions ens van comunicar que les ulleres de sol es consideraven
EPI i per tant ens les han de facilitar a tots, ens diuen que està previst però que
encara tenen que estudiar el millor sistema per implementar-les.
TORN OBERT
Demanem una explicació de perquè durant aproximadament dues setmanes els
agents que van actuar a Girona pel nou brot de la grip aviària no tenien a la seva
disposició granotes que complissin amb els requeriments pel maneig d’animals vius
(van estar utilitzant granotes a les visites a les granjes únicament per maneig
d’animals morts), ens comuniquen que sobre aquest tema ens donaran resposta per
escrit.
Tornem a reiterar que es redacti la circular pel sacrifici amb pistola d’aire comprimit
de fauna exótica invasora de petites dimensions com el visó americà i el coipú… ens
asseguren que ho tenen previst i esperen que arribi abans de l’estiu, ja veurem…
El servei de prevenció informa que el nou comunicat d’incidents ja està fet i que
inclou incident de seguretat i incident psicosocial, es penjarà en breu a l’intranet, i
igualment que pel comunicat d’accidents a partir d’ara no caldrà la signatura dels
CAB’s.
Es tracta el tema de treballar en solitari en determinades tasques com pot ser
escoles verdes, trasllat de fauna , assitència a reunions…, actualment la instrucció
és clara, només podem fer-ho si hi ha autorització expressa del comandament. A la
propera reunió del CSSL s’analitzaran aquelles tasques susceptibles de ser
excepcions a la norma. En aquets mateix sentit ens informa l’inspector que s’està
recordant als CAB´s que no es pot treballar sol i que en especial els caps de
semana el comandament de guàrdia ha de reorganitzar els efectius perquè sigui així.

2 de 1

www.agentsrurals.catac

forestal@catac.cat

El servei de Prevenció ens informa que davant les nombroses queixes i irreguaritats
de l’any passat s’ha canviat l’empresa encarregada de fer els examens de salut, a
partir d’ara será més potent i seriosa. Tots els agents que la van demanar el 2016 i
no la van poder fer seran citats d’ofici i per tant no cal que la tornin a demanar.
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