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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 reunió de l’1 de 
juliol 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. 
 
 
REINCORPORACIÓ PRESENCIAL 
 
El Departament ens comunica que, abans del dia 8, hi haurà un Pla de Contingència 
revisat amb les darreres modificacions derivades de la Instrucció 6/2020 de Funció 
Pública. Fonamentalment definirà com es procedirà amb la reincorporació al treball 
presencial i, en tot cas, girarà en torn a comunicar als/a les afectats/des la data de 
reincorporació (amb no menys de 48 h d’antelació) mitjançant un correu electrònic.  
 
En arribar a la feina ens hem de trobar amb gel hidroalcohòlic, cubells amb obertura de 
pedal per llançar guants i/o mascaretes, també se’ns han de lliurar les mascaretes 
adequades a la nostra activitat (com a mínim 1 setmanal), i nous protocols de actuació 
tant al lloc de treball estàtic com a les possibles sortides i us del vehicles. Per tant, els heu 
de demanar als vostres responsables aquest protocols i seguir-los acuradament. 
 
Cal que tinguem en compte que quan la nostra jornada laboral es desenvolupa en espais 
tancats, on el risc de contagi és més elevat, hem d’aplicar les principals mesures de 
prevenció: 

• Mantenir la distancia de seguretat d’1’5 m. 

• L’ús estricte de la mascareta en totes les situacions que no puguem respectar la 
distància mínima de seguretat que, a data d'avui, està establerta en 1’5 metres. Per 
tant, és recomanable que quan us moveu del vostre lloc de treball, és a dir, quan us 
trobeu a les zones d'ús comú (entrades, passadissos, lavabos, sales de reunions...) 
dueu la mascareta posada. 

• Treballar en espais i amb estris correctament netejats i desinfectats. 

• Treballar en espais correctament ventilats. 
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També hem de saber que la persona que consideri que pot ser vulnerable o sensible al 
Covid-19 pot demanar informe al servei de prevenció de riscos. Ho haurà de sol·licitar al 
seu cap i des del servei de prevenció es posaran en contacte per avaluar cada cas. Les 
persones pendents de l’informe no s’han de reincorporar fins tenir resposta. El teletreball 
tindrà uns límits de referència que aniran entre el màxim de 5 dies setmanals si teniu 
persones dependents al vostre càrrec o menors de 14 anys, i de 3 dies com a màxim per 
a la resta del personal. Però, en tot cas, amb la nova instrucció i el pla de contingència 
s’acabarà de definir. 
 
 
PERÍODE DE CONTINGÈNCIA I REINCORPORACIÓ 
 
Tot i valorar com molt bona la gestió del COVID19 per part dels responsables del DARP, 
pensem que hi ha alguns aspectes que han fallat i d’altres que cal millorar. Els delegats i 
delegades de CCOO exposem als membres del Comitè de Salut els aspectes següents: 
 
· Ús de mascaretes. CCOO demanem al DARP que es solucionin els desajustaments en 
el lliurament de mascaretes i d’altre material sanitari que han vingut patint membres del 
Operadors/des de Control del Cos d’Agents Rurals. CCOO considerem un mal indicador 
que aquest tema, que ja es va tractar en un Comitè de Salut anterior, encara no s’hagi 
resolt. El Departament ens informa que s’està fent seguiment d’aquest tema. 
 
· Lliurament de mascaretes. CCOO demanem que en el període de reincorporació es 
lliurin les mascaretes amb anticipació i de manera organitzada. Proposem que es lliurin a 
cada persona les mascaretes que es preveu que utilitzaran al llarg d’un mes tenint en 
compte el tipus de feina que fa i el nombre de jornades presencials. 
 
· Ordinadors portàtils. CCOO demanem explicacions al Departament per les situacions 
en què alguns/es treballadors/es s’han vist obligats/des a fer treball presencial per no 
disposar d’ordinador portàtil del Departament. El Departament ens informa que aquesta 
problemàtica quedarà solucionada a finals de setembre 2020, quan està previst que 
pràcticament tot el personal disposi d’ordinador portàtil. 
 
· Criteris per definir les tasques presencials. CCOO expliquem al Departament que hi 
ha treballadors/es que han fet treball presencial, quan les tasques es podien fer en 
teletreball i demanem que els criteris de treball presencial quedin definits de manera clara 
i entenedora. El DARP ens informa que, hores d’ara, aquests criteris organitzatius de 
presencialitat són aplicats per les diferents Direccions Generals. El DARP considera que 
és un tema complex que, de moment, no té una resposta d’ús general.  
 
VESTIDORS I DUTXES DE LA OFICINA COMARCAL DEL MARESME. CCOO 
demanem al Departament que el vestidor femení compti amb dutxes i lavabo propi. 
Actualment, el personal femení i masculí, tant de l’Oficina Comarcal com el de l’Àrea 
Bàsica dels Agents Rurals, disposen d’un espai de dutxes compartit. Demanem el DARP 
que solucioni aquesta anomalia posant dutxes i lavabos en el vestidor femení.  
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PERSONAL SUBALTERN DEL DARP. CCOO demanem que, atès que s’estan assignant 
noves tasques al personal d’aquest cos, es procedeixi a fer una nova avaluació de riscos 
per a aquest col·lectiu. El DARP ens respon que pren nota, però que donades les actuals 
càrregues de feina no es pot comprometre.  
 
 
DRET D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS DELEGATS I DELEGADES DE 
PREVENCIÓ. Tot i el reconeixement que fem per la tasca del DARP en matèria 
preventiva, recordem que és important seguir millorant en aquest aspecte. Demanem 
poder disposar de la documentació preventiva amb suficient antelació per tal de poder fer 
aportacions.  
 
 
ESCOLES AGRÀRIES DEL DARP. CCOO manifestem que ens va semblar precipitada la 
recuperació dels exàmens presencials de l’especialitat de validacions agràries en data 16 
juny, així com el fet simultani de tancar la possibilitat de la realització d'exàmens 
telemàtics d’aquestes especialitats. CCOO creiem que és bo mantenir la línia d’exàmens 
telemàtics, encara que siguin restringits a determinats supòsits de vulnerabilitat, 
instal·lacions inapropiades, o bé en previsió de possibles rebrots.  
Recordem als Representants d’Escoles que les 14 escoles agràries del DARP formen part 
de la xarxa de “centres educatius públics”, a banda de les recomanacions del DARP hem 
de fer seguiment de les pròpies del Departament d’Educació. CCOO insistim en la 
importància de fer una obertura d’Escoles exemplar en l’aplicació de les mesures de 
prevenció. Per motius obvis d’obligació, però també per exemplaritat pedagògica, doncs 
els/les alumnes de les escoles reben com a matèria obligatòria la Salut i Seguretat 
Laboral en el treball i entenem que la millor manera d’ensenyar és amb l’exemple. 
Per últim, CCOO recordem que s’ha de fer una bona pedagogia atès que la franja d’edat 
majoritària de l’alumnat de les escoles agràries del DARP és entre els 15 i els 25 anys. 
Una part d’aquest col·lectiu que té una tendència al relaxament en l’ús i seguiment de 
normes de prevenció en matèria de l’actual pandèmia. Els representants del Servei de 
Formació Agrària ens informen que són coneixedors d’aquest fets i que estan treballant en 
aquesta línia.  
 
 
RENOVACIÓ PARC MÒBIL DEL DARP. El SRI informa que fins al moment s’han lliurat 
231 vehicles, dels 292 vehicles nous dels Departament. Respecte a les 28 furgonetes de 
les Escoles, la previsió és que estiguin disponibles a finals d’aquest any 2020. El Servei 
de Regim Interior farà un recordatori de caire preventiu per a què els/les usuaris/àries dels 
cotxes elèctrics i automàtics facin un pràctica amb els vehicles abans de utilitzar-los per a 
fer desplaçaments de caire laboral.  
 
 
CENTRE D’ESTUDIS I FORMACIÓ AGRÀRIA (CFEA) REUS. El DARP ens informa que 
s’ha contractat una Tècnica de suport per al centre.  
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CENS AMIANT EDIFICIS DEL DARP. Els representants del Departament ens 
comuniquen que l’informe final està pendent de finalització i que se’ns lliurarà tan aviat 
estigui. 
  
 
CENS D’ACCESSIBILITAT I VESTIDORS DELS CENTRES DE TREBALL DEL DARP. 
El DARP ens informa que aquest cens ja s’ha actualitzat i que ens el farà arribar els 
propers dies.  
 
 
TRASLLAT SSTT DE MERIDIANA A DR. ROUX DE BARCELONA. El Departament ens 
informa que s’avança la data d’aquest trasllat. La previsió és que es faci efectiu abans del 
30 de novembre d’enguany. 
 
 
OC CERDANYA. el DARP ens informa que preveu que es faci efectiu el trasllat a l’antic 
Centre d’Acollida Turística de Puigcerdà al gener de l’any vinent. 
 
 
OC BERGUEDÀ. La licitació està prevista aquest any, i si tot segueix el seu curs podria 
disposar-se de local i fer efectiu el trasllat l’any 2021. 
 
 
OC ALT EMPORDÀ (Àrea Bàsica CAR). El departament preveu que en 6 mesos es farà 
efectiu el trasllat. 
 
 
OC SOLSONÈS. per fer efectiu el trasllat a l’edifici de Can Mascaró manca la finalització 
de la instal·lació de l’ascensor i els darrers tràmits administratius, la seva obertura serà 
properament 
 
 
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:  
BARCELONA:  David Bonet: dbonet@gencat.cat  Carlos Rodríguez: crodriguezb@gencat.cat 

LLEIDA: Mario Carrillo: mario.carrillo@gencat.cat     

TARRAGONA:  Xavier Agut i Carlos Safont: csafontr@gencat.cat 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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