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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL  DEL DEP. 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ   

 
Benvolguts/des companys/es, us fem un resum dels temes tractats en la darrera reunió del Comitè de 
Seguretat i Salut del Departament: 
 
 
MESURES PREVENTIVES I RISCOS: El departament ha treballat per incloure molta informació a la 
intranet, a l’apartat de prevenció de riscos laborals hi podreu trobar molt temes de salut laboral, com ara una 
fitxa descriptiva dels vostres llocs de treball, les EPIs adients a cada lloc així com les condicions de treball 
que s’han de complir en cada cas. També hi podeu trobar Documents de prevenció (en breu la memòria 
anual 2019) i el Pla de Prevenció 2020. 

 
CENS AMIANT: A consulta de CCOO, el Departament ens comunica que han finalitzat les obres de retirada 
de la coberta de fibrociment a Pont de Suert. I el Departament ens comunica que han acabat el cens 
d’amiant a edificis. Se’ls ha demanat que ens enviïn aquest cens d’edificis que encara queda pendent. 
 
CENS D'ACCESSIBILITAT I VESTIDORS  DEL CENTRES DEL DARP: A petició de CCOO el Departament 
actualitzarà el darrer cens que data de l’any 2017. 
 
SIMULACRES D’EMERGÈNCIA: El Departament informa que el 77% dels centres de treball van fer el 
simulacres d’emergència obligatori. El Departament enviarà als centres que no han fet el simulacre l’any 
2019 un escrit recordant-los l’obligatorietat de fer els simulacres abans de finalitzar el primer trimestre 2020. 
CCOO valorem l’esforç del Departament d’aquest darrers anys per fer pujar aquest important indicador de 
gestió preventiva. Ens indiquen que s’estan començant a fer simulacres, no només d’incendis sinó també 
d’accidents als edificis. 
 
INDICADORS ESTRÈS I RISCOS PSICOSOCIALS: El Departament es va comprometre a establir uns 
indicadors per poder identificar situacions que a data d’avui no es detecten; exceptuant queixes formals per 
part dels treballadors. CCOO hem reclamat aquests indicadors i veure l’estat al DARP.  
COMPLEMENT PERILLOSITAT TÈCNIC/A ESPECIALISTA CONTROLADOR PECUARI: CCOO 
recordem al Departament que es va amb retard en aquest tema. Demanem que es respongui per escrit la 
sol·licitud d’aquest complement als interessats. Els delegats/es de CCOO insistim al departament que doni 
explicacions sobre quins factors de risc han estat eliminats i com, ja que a l’any 2008 es concedia aquest 
complement als controladors pecuaris. 
 
PARC MÒBIL DEL DARP: Atès que els nous vehicles disposen de canvi automàtic, CCOO demanem que 
es vetlli per a què tots els/les conductors/es hagin rebut alguna mena de formació i/o instruccions abans 
d’utilitzar-los. El Departament ens informa que això es farà mitjançant un recordatori a les unitats per tal que 
constin aquestes indicacions, també amb recordatoris i recomanacions a l’intranet i, per últim, cada vehicle 
disposarà d’un full resum amb les principals indicacions i precaucions d'ús. Manca tornar a licitar furgonetes 
(23) i s’està fent un nou concurs. Hi ha incidències amb alguns endolls per a vehicles i el Departament 
comenta que comprarà nous cables de connexió i modificarà els punts de recàrrega que s’escaiguin. Estan 
afectades 25 seus. On s’instal·laran tants punts de recàrrega semiràpida i lenta. 
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CFEA REUS: El Departament ens comunica que properament es reunirà la comissió de seguiment i es 
tractaran de resoldre els problemes d’excés de càrregues de feina. També hi haurà un increment de plantilla 
amb la convocatòria d’una plaça de tècnic superior.  
 
OFICINES COMARCALS (OC) DEL DARP. 
• Seguretat Oficines Comarcals (OC): el Departament ens informa que donarà instruccions clares de 

com s’ha d’actuar en cas que una persona es quedi sola en el centre de treball.  
• Trasllat OC Berguedà i OC Cerdanya: no hi ha novetats respecte l’oficina de Berga, s'està a l’espera 

de resoldre la licitació. En el cas de l’OC de la Cerdanya, el Departament ens comunica que tornen a la 
idea inicial de fer el trasllat a Puigcerdà. 

• Trasllat OC Solsonès està previst el trasllat d’aquesta oficina i l’Àrea Bàsica el 24-25 de febrer a Can 
Mascaró, tot i que l’ascensor trigarà 2 setmanes en estar operatiu. 

• Oc Pont de Suert i OC Vilanova i la Geltrú: pendent de licitació la seu del nou edifici. 
• OC Alt Empordà i OC Garrotxa: pendents d’adequar els edificis. 

EDIFICI DARP 2 LLEIDA: El departament ens comunica que han finalitzat les obres d’aïllament de les 
escales i reparacions d’esquerdes estructurals. 
  
LABORATORI DE CABRILS: Un cop finalitzades les obres del laboratori, CCOO vam demanar que les 
guixetes per la roba del personal dels passadissos es resituessin als vestidors. El Departament desconeix si 
s’ha fet aquesta actuació 
 
SEGURETAT ÀREES BÀSIQUES: El Departament ens informa que ja s’està actuant en aquest sentit. Es 
posa com exemple l’Àrea Bàsica de l’Anoia on recentment s’ha instal·lat un intèrfon a la porta d’entrada i 
canvis de porta per poder gestionar qui entra. Es pot sortir però per entrar es pot deixar la porta tancada i 
obrir a distancia o amb clau. S’ha demanat al Departament que ens doni el llistat definitiu d’Àrees Bàsiques 
que corresponen a l’àmbit del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) del DARP. 
 
SSTT a BARCELONA: La data màxima per realitzar el trasllat del SSTT a Barcelona al Centre de Dr. Roux 
es el 30/11/2020. 
 
SSCC GRAN VIA: CCOO recordem al Departament que vam sol·licitar ja fa 3 mesos que es retirés el 
material dipositat a la zona d’aparcament, atès que té un alt risc d’incendi; hores d’ara encara no s’ha retirat. 
Tot i tenir constància que s’han fet i es tornaran a fer les gestions pertinents, CCOO no entenem aquesta 
tardança.  
 
ACCÉS TORREFERRUSSA: no hi ha novetats, el camí d’accés encara no s’ha arreglat i s’està treballant 
per veure de qui es responsabilitat. 
 
Si teniu suggeriments, propostes, consultes, que afectin la salut laboral del nostre departament, ens 
les podeu fer arribar a: dagricultura@ccoo.cat o bé directament als/a les delegats/des de prevenció de 
CCOO, també podeu trobar informació de salut laboral del DARP als següents enllaços,  Comitè 
Seguretat i Salut i prevenció de riscos laborals 
 
DELEGATS/DES DE PREVENCIÓ DE CCOO AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA:   
BARCELONA:  David Bonet:  dbonet@gencat.cat  Carlos Rodríguez: crodriguezb@gencat.cat
  
LLEIDA:               Mario Carrillo: mario.carrillo@gencat.cat                  
TARRAGONA:  Xavier Agut:  xagut@gencat.cat  Carlos Safont: csafontr@gencat.cat 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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