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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, 
 
Trasllats, licitacions, obres 

 TRASLLAT  Dr. ROUX.  Es dóna per finalitzat,  ja s’han modificat els punts d’endolls que 

estaven pel mig dels passadissos i que representaven un perill de caiguda. Queda pendent de 

revisió la zona de bicicletes. 

 TRASLLAT OC LES GARRIGUES. També es dóna per finalitzat. 

 TRASLLAT OC BERGUEDÀ. No hi han novetats respecte a la darrera reunió. 

 TRASLLAT OC CERDANYA. Ja està publicada la obra, encara no hi ha data. 

 OC SOLSONÈS. L’ascensor ja està operatiu. 

 OC ALT EMPORDA. Data prevista de trasllat: mitjans d’abril. 

 Està en marxa la proposta de posar ascensor a les OC de VILASSAR, CERVERA i SEGRIÀ,  

Seguiment temes COVID 
Comencen les vacunacions al DARP, seguint instruccions de Salut: 

 Els Agents Rurals i els operadors de control seran els primers que està previst vacunar. CCOO 

hem demanat que al personal que està directament relacionat amb aquest col·lectiu (personal 

administratiu relacionat, personal de neteja, etc), se’ls apliqui el mateix criteri. El departament 

ens comenta que segurament serà així. 

 Escoles agràries i Escola Nàutico Pesquera. Es vacunarà a tot el personal.  

Novetats en cens d’accessibilitat i vestidors  del centres del DARP 
El Departament proposa fer l’actualització del cens un cops quedin enllestides les properes 
licitacions. 
 
Cens amiant edificis DARP 
El Departament ha fet una inspecció visual dels centres amb amiant i ha demanat als 
responsables dels edificis fer un seguiment per veure si es deterioren. Si és el cas s’actuarà amb 
la retirada.  
 
Avaluació de riscos operadors/es de control.   
Punt de l’ordre del dia a petició de CCOO. El Departament ens informa que els tècnics del servei 
de prevenció han començat l’avaluació de riscos d’aquest col·lectiu i durarà 6 mesos. CCOO 
mostrem la nostra disponibilitat perquè la participació dels representants dels treballadors sigui el 
més eficient possible. 
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Renovació vehicles parc mòbil del DARP 
Amb el lliurament de 19 furgonetes de transport de persones per las EA i la ENP la setmana 
passada, es dóna per finalitzada la renovació del parc mòbil del DARP a falta de lliurar 4 
furgonetes de càrrega de gran volum, que és possible que es lliurin duran el proper mes de març. 
 
Situació actual vehicles Toyota Land Cruiser DARP 
El Departament, ens comunica que es farà un canvi de rodes a tota aquesta flota. Els vehicles de 
les comarques pirenaiques disposaran de rodes d’hivern i rodes mixtes 50%, amb el canvi 
pertinent de tipus de roda segons l’època de l’any. La resta de vehicles disposaran de rodes 
mixtes 50%. A més a més, tots disposaran de cadenes de neu, metàl·liques, i es farà canvi de 
rodes d’hivern. El canvi està pendent de la modificació del contracte. El Departament farà un 
recordatori a les unitats amb la recomanació que els conductors d’aquest tipus de vehicle tinguin 
el curs específic de conducció de vehicles 4x4. 
 
Mesures preventives de teletreball.  
CCOO proposem constituir un comissió de treball per valorar i proposar mesures de prevenció en 
relació al que suposa el canvi organitzatiu del treball a distància. S’acorda que els membres del 
CSS ho valorin per a la propera reunió del mes de maig. La proposta de CCOO es fa a fi i efecte 
d’establir com està afectant a la salut del personal treballador i implementar mesures i 
equipaments  preventius en teletreball (cadires, monitors, teclats…). Cal plantejar com minimitzar 
l’impacte i establir mecanismes per ajudar i minimitzar les necessitats que implica. Equipament 
mínim necessari, ajuda en la reestructuració, permetre emprar material del DARP, etc. 
 
Informació complements perillositat, penositat i toxicitat  i equivalents del personal laboral  
i funcionari del DARP 
A petició de CCOO, el Departament informa, que, pel que fa al personal laboral, no hi ha ningú 
que estigui cobrant els complements de toxicitat i penositat, però hi ha tres persones que cobren el 
complement de perillositat. Pel que fa al personal funcionari, no es pot individualitzar atès que 
aquesta perillositat, penositat i toxicitat queden recollides en els complements específics, en funció 
del lloc de treball. 
 
  
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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