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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 d’aquest 
mes de maig del Comitè de Seguretat i Salut del Departament. 
 
Us recordem la recomanació de connectar-se periòdicament a la Intranet del DARP per estar al 
dia i assabentar-se de les novetats que es puguin produir en el tema del COVID-19. També us fem 
esment que el DARP ha posat a disposició del personal el número 667 069 780 per a qualsevol 
consulta relacionada amb mesures organitzatives i de prevenció amb motiu del COVID-19. 
 
 
PREVISIONS DEPARTAMENT POST CONFINAMENT  
 
Els representants del Departament ens fan un resum de les principals característiques del pla de 
desconfinament establert per la Generalitat, que és un esborrany que encara no té data d’inici.    

• Durant la primera fase de desconfinament, es seguirà prioritzant el teletreball i no s’incorporarà 

al treball presencial el personal que pertanyi a grups d’especial vulnerabilitat (persones amb 

malalties definides per l’autoritat sanitària i majors de 60 anys) ni el personal DIL. 

• Amb caràcter general, en aquesta primera fase s’establiran llocs de treball per poder mantenir 

les mesures de distanciament físic i seguretat. En cas d’atenció al ciutadà es senyalitzaran els 

centres de treball per facilitar i visualitzar la distància de 2 metres entre persones, es farà una 

determinació d’aforaments màxims dels edificis i es vetllarà per a què la renovació de l’aire 

sigui adequada, ja sigui mitjançant els aparell d’aire condicionat i/o la ventilació natural. Es 

definiran els espais de pas, zones comuns i accessos. 

• El fitxatge per petja dactilar queda anul·lat en aquesta fase, l’ús d’ascensors restringit a una 

persona, bars i restaurant romandran tancats, la neteja i desinfecció serà diària. El Servei de 

Prevenció de Riscos (SPR) està treballant en un protocol pel personal que fa atenció al públic. 

En tot cas, de forma general, els Punts d’Atenció Ciutadana, atendran els/les ciutadans/es 

només amb cita prèvia, hi haurà mampares separadores de metacrilat i l’ús de mascareta serà 

obligatori tant per el ciutadans com pel personal, els guants s’utilitzaran només en les 

situacions recomanades. 

CCOO demanem conèixer el document definitiu pel desconfinament abans que s’iniciï la 
incorporació al treball presencial i proposem que en aquesta primera etapa s’obrin només els 
punts d’atenció al públic imprescindibles. També demanem que hi hagin mecanismes i criteris 
clars per identificar el personal que ha de fer feina presencial i que aquest pugui al·legar si no 
entren dins dels criteris de treball presencial. 
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US DE MASCARETES.  CCOO  comentem que es poden donar situacions on la mascareta ha 
esgotat el temps d’ús prescrit. El Departament recorda que les persones que usen mascaretes 
han de demanar-ne de noves a les seves unitats o al Servei de Règim Interior, i també recorda 
que a la intranet hi ha informació detallada de les mascaretes i el seu ús adequat. 
 
OFICINES COMARCALS (OC) DEL DARP.  

• OC Maresme. CCOO sol·licitem que es disposi de vestidors i dutxes separades per gènere. 

• Trasllat OC Berguedà i OC Cerdanya. L’oficina de Berga entrarà a la propera licitació. En el 

cas de l’OC de la Cerdanya, el Departament ens comunica que s’estan fent tràmits per fer el 

trasllat a l’edifici de l’antic CAT (Centre d’Atenció Turística) ubicat a Puigcerdà 

CENS AMIANT. El departament ens informa que s’ha acabat de fer a les Oficines Comarcals, i 
queden pendent els laboratoris. No hi ha cap obra significativa pendent d’aquest tema. 
 
COMPLEMENT PERILLOSITAT TÈCNIC/A ESPECIALISTA CONTROLADOR PECUARI. El 
Departament ens informa que atesa la situació actual del confinament s’ha tingut que posposar 
l’avaluació de riscos.  
 
PARC MÒBIL DEL DARP. El Departament ens informa que ja s’han entregat 151 vehicles dels 
292 previstos. El Servei de Règim Interior, seguint l’acord del darrer CSS, ha enviat a tots els 
gestors de vehicles la recomanació de fer una formació a tots els/les usuaris/àries de cotxes  
automàtics, elèctrics i híbrids. Tots els cotxes comptaran amb un full plastificat amb les 
instruccions bàsiques a disposició dels/de les conductors/es. Aquestes instruccions també es 
troben a la intranet a la aplicació de vehicles. Ja està publicada la licitació de les 23 furgonetes per 
les Escoles de Capacitació Agrària. S’habilitarà un kit de neteja del vehicle per tal d’utilitzar-ho per 
seguretat. El SPR treballa en protocols d’utilització i priorització dels vehicles.  
 
CFEA REUS. El Departament ens comunica que la convocatòria d’una plaça de tècnic/a superior, 
prevista per resoldre els problemes d’excés de càrregues de feina, ha quedat posposada fins que 
s’acabi aquest període de confinament.  
 
SSTT BARCELONA. Els trasllat dels Serveis Territorials de Barcelona, a l’edifici de  Dr. Roux, 
queden ajornats. La previsió es que es dugui a terme entre els mesos de maig i juliol de 2021.  
 

 
 
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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