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

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la darrera reunió del Comitè de Seguretat i 
Salut del Departament.  
 
SEGUIMENT TEMES COVID 19 
 
Nou Pla de Contingència i Reincorporació Rev 4 del DARP. D’acord amb la Resolució 
PDA/2554/2020, de 16 d'octubre, sobre l'aplicació de noves mesures al personal de la 
Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, el DARP ha 
incorporat noves previsions en aquesta revisió del Pla de contingència i reincorporació 
progressiva, de les quals volem destacar les següents: 

• El caràcter prioritari del règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de 

teletreball. 

• La definició de les activitats i serveis públics que s’han de prestar presencialment. 

• Les mesures organitzatives, de prevenció i protecció aplicables al personal del DARP 

amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

• Les mesures per a empleats i empleades públics especialment sensibles 

• Les mesures per a empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors de 

14 anys o persones en situació de dependència 

• Les mesures per a empleats i empleades que tenen al seu càrrec menors de 12 anys 

o persones en situació de dependència que han de fer aïllament tot i no haver estat 

contagiats amb COVID-19. 

 
Ventilació d'espais. Atesa la importància que els experts donen a la ventilació d’espais 
interiors per evitar contagis de la COVID-19, CCOO demanem al DARP que insisteixi per 
tal que tots els centres de treball apliquin el que diu el Pla de Contingència al respecte: 
“Sempre que sigui possible, fer una ventilació natural abans i, especialment, després de la 
jornada laboral (es recomana establir una figura/persona que s’encarregui d’aquesta 
acció”. El representants del departament es comprometen a fer un recordatori d’aquesta 
mesura a fi i efecte de millorar la seva posada en pràctica. 
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Repartiment d’EPIS (mascaretes, equips neteja de cotxes). El repartiment de les 
mascaretes es fa en funció de la presencialitat del personal i característiques de si es 
considera personal vulnerable o no. Es reparteixen les mascaretes adients per 1-2 mesos. 
Si no disposeu del material o hi ha problemes en la distribució heu de demanar-ho al cap 
o en tot cas aviseu-nos per estar al cas i veure si hi ha algun problema. 
 
Teletreball. Al llarg de la reunió es comenten diferents aspectes vinculats al teletreball, 
com ara la utilització de centres de treball de suport; el Departament valora la 
possibilitat d’utilitzar centres de treball propers al domicili del personal en teletreball per a 
tasques de suport (fotocòpies, escaneig de documents, lliurament de material d’oficina... 
Sobre les cadires, pantalles, mobiliari per el teletreball; el Departament no contempla 
de moment facilitar aquest material en tant que aquesta és una decisió que no correspon 
al Departament sinó a la Generalitat com a conjunt. Respecte la telefonia; el DARP 
recorda que per les trucades internes es pot utilitzar l’aplicació TEAMS i s’està està a 
l’espera de posar en marxa un aplicatiu que permetrà fer i rebre trucades amb l’ordinador, 
a banda d’això, les diferents unitats poden sol·licitar telèfons mòbils al departament per 
els/les treballadors/es que utilitzen el telèfon en el teletreball, també els companys/es de 
la Centraleta de SSCC Barcelona, poden fer a petició de les diferents unitats una gestió 
específica de les trucades. 
 
 
CENS DE CENTRES AMB AMIANT DEL DARP. 
 
El Departament ja ha finalitzat el cens de tots els edificis. Se’ns recorda que els dos 
centres que presentaven amiant malmès, aquest ja ha estat retirat. Se’ns informa que es 
farà una revisió regular dels centres amb aquest problema per detectar qualsevol 
anomalia en l’estat de l’amiant. CCOO demanem al departament fer un calendari de 
retirada de l’amiant del centres, prioritzant els de les 11 escoles agràries que tenen aquest 
material. Els representants del Departament es comprometen a tractar-ho l’any vinent i 
CCOO creiem bàsic establir terminis concrets per retirar aquest perillós component dels 
nostres centres de treball.  
 
 
VEHICLES SUV I TOT TERRENY 
 
Arran de l’accident en què un vehicle tot terreny va perdre l’adherència en un terreny de 
muntanya quedant en estat de sinistre total i on, sortosament, el conductor va poder sortir 
del vehicle a temps i no va patir cap dany físic; CCOO hem portat aquest tema al CSS per 
a poder valorar les mesures preventives al respecte. Les dues recomanacions proposades 
per el Servei de Prevenció i recollides en l’informe d’accident són. 

• Reciclar la formació específica de conducció 4X4, amb els nous vehicles.  

• Subministrar i instal·lar pneumàtics adequats a la climatologia i el terreny per on es 

circula.  
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Els/Les delegats/es de CCOO estem d’acord en què l’aplicació d’aquestes dues mesures 
poden ser molt positives per evitar accidents amb aquest tipus de vehicles i serveis en 
vies sense asfalt. El Departament ens informa que manca l’informe de l’accident del pèrit 
de l’empresa d’assegurances. CCOO demanem fer un seguiment des del Comitè de 
Seguretat i Salut tant de les conclusions d’aquest informe com de la implementació de les 
recomanacions del Servei de Prevenció de Riscos. El Departament ens respon que no té 
cap inconvenient a fer-ho. 
 
 
DESCANSOS DURANT LA JORNADA. 
 
CCOO demanem al Servei de Prevenció si ens pot confirmar on queden regulats els 
descansos del personal que treballa amb pantalles i/o aparells de comunicació, com ara, 
operadors de control, telefonistes, administratius, etc. El Departament ens respon que 
buscarà els documents i ja ens els lliurarà.  
 
TRASLLAT I OBRES EN CENTRES DEL DARP 
 
El Departament ens informa que ja s’ha retirat el material ignífug dipositat a l’aparcament 
dels SSCC de Barcelona. En el transcurs de la reunió es debat el moment adequat per fer 
la visita als centres de treball traslladats; el Servei de Prevenció té la intenció d’entrada i 
sempre que sigui factible fer-la el primer mes després del trasllat.  
 
OC del Solsonès. El DARP ens informa que ja ha finalitzat el trasllat i queda pendent un 
tràmit de l’ascensor i el Servei de Prevenció va fer la visita a principis d’octubre. 
 
OC Alt Empordà. Està previst que el trasllat es faci efectiu l’abril de 2021. 
 
OC Cerdanya. Està previst que el trasllat es faci efectiu el gener de 2021. 
 
OC Les Garrigues. Està previst que el trasllat es faci efectiu el gener de 2021. 
 
SSTT Barcelona. El trasllat a l’edifici del carrer Dr. Roux es farà abans de l’1 de 
desembre. El Departament ens informa que en l’edifici de Dr. Roux encara no hi haurà tot 
l’espai disponible durant els 3 primers mesos però, atès que un alt percentatge del 
personal no fa feina presencial, es garanteix que en cap cas hi haurà cap problema 
d’aforament i distàncies. En breu el departament comunicarà oficialment el trasllat als 
treballadors treballadores. 
 
 
SOL·LICITUD DE COMPLEMENT PERILLOSITAT PER EL PERSONAL TÈCNIC 
ESPECIALISTA CONTROLADOR PECUARI 
 
CCOO insistim que, segons la legislació actual, la resposta a aquesta petició s’hauria 
d’haver resolt fa més d’un any i que, per tant, porta un endarreriment del tot excessiu.  
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Els representants del Departament coincideixen amb aquesta valoració i es comprometen 
a tenir enllestit l’informe de prevenció el proper mes de novembre, així com a convocar un 
Comitè de Seguretat i Salut extraordinari durant el mes de desembre per valorar i decidir. 
 
 
ACCESSIBILITAT I VESTIDORS CENTRES DE TREBALL DEL DARP 
 
Oficina Comarcal (OC) Maresme. CCOO demanem informació sobre l’estat dels 
vestidors del personal femení i les dutxes compartides. El DARP ens informa que pel que 
fa a les dutxes compartides per el personal femení i masculí de l’OC Maresme i l’Àrea 
Bàsica disposen d’un pestell interior i un rètol d’ocupat/lliure amb lo qual es fa més 
còmoda la utilització de l’espai.  
 
 
PARC MÒBIL DEL DARP  
 
Està previst que es lliurin les noves furgonetes de rènting del DARP entre finals d’any i 
gener 2021. Us recordem que si hi ha incidents amb els vehicles (petits accidents 
sense danys físics) s’ha de notificar al Servei de Prevenció de Riscos per tal de 
poder avaluar els casos i, si s’escau, posar millores de seguretat per evitar 
accidents en un futur que puguin ser més greus (no cal esperar a tenir un accident 
amb ferits). 
 
 
 
CAMPANYA DE VACUNACIÓ DE LA GRIP 
 
Aquest any, ateses les dificultats de gestió i la especificitat de la situació de COVID-19, no 
es realitzarà campanya de vacunació de la grip al DARP. Es derivarà a sanitat publica el 
personal que vulgui realitzar la vacunació per la grip de la campanya actual. 
 
 
  
Si teniu suggeriments, propostes o consultes vinculades a la Pandèmia COVID-19 en 
l’àmbit laboral del DARP ens les podeu fer arribar a: dagricultura@ccoo.cat o bé 
directament als/a les delegats/des de prevenció de CCOO. 
 

DELEGATS 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 i Carles Safont: csafontr@gencat.cat 
 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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