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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, 
 
Novetats en cens amiant edificis DARP,  
El departament ens informa que es farà una actuació a l’Escola Agrària de Bellestar (Seu 
d’Urgell) es farà una retirada d’una coberta de fibro-ciment.  
 
Licitacions, obres, trasllats. 

 Centre DR Roux (Barcelona): el departament ens informa que s’han eliminat els 
obstacles de la zona de l’entrada. 

 OC Alt Empordà, OC Garrigues: s’han finalitzat els trasllats. 

 OC Pallars Sobirà (Sort): està previst el seu trasllat a l’antiga seu del Consell Comarcal. 

 OC Cerdanya (Puigcerdà) l’execució de les obres del nou local està prevista per juny. 

 OC Vallès Occidental (Sabadell): està previst que finalment el trasllat sigui a un edifici 
corporatiu que hi ha en projecte en el mateix municipi. 

 Avaluació de riscos dels nous centres de treball: el departament ens informa que s’estan 
fent les avaluacions de riscos de les noves seus, coincidint amb els trasllats, atenent la 
sol·licitud que els/les delegats/es de CCOO vam fer en el seu moment en el CSS .  

 
Cens d’accessibilitat i vestidors del  centres del DARP, Els Darp ens informa que totes les 
noves seus compleixen amb al normativa d’accessibilitat i vestidors.  

 
Seguiment temes COVID. Els departament ens informa que el Servei de Prevenció de Riscos ha 
atès 1051 consultes des de l’inici de la pandèmia. En quant a xifres hi hagut 165 casos de 
persones afectades, pertanyent en aquest comitè, d’aquestes hi ha hagut 12 casos greus i 153 
lleus. El material protecció mascaretes i gel hidroalcohòlic s’ha enviat puntualment per el proper 
trimestre. 
 
Renovació parc mòbil del DARP. Geolocalització i finalització renovació parc mòbil 
El departament ens informa que ja s’han lliurat els 4 últims vehicles pendents, donant per 
finalitzada la renovació del parc mòbil del departament.  
 
Geolocalització dels vehicles del DARP: Properament els vehicles del DARP disposaran d’un 
geolocalitzador. Aquest mecanisme permetrà conèixer dades com ara hores d’us, kms, 
despeses carburant, localització de cada vehicle. Aquestes dades permetran una millor gestió i 
seguretat en l’ús del parc mòbil.  
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Situació actual vehicles Toyota Land Cruiser DARP.  A petició de CCOO, el DARP ens informa 
que properament es procedirà al canvi de pneumàtics dels 56 vehicles d’aquest model. A proposta 
de CCOO, el departament també s’avé a fer un seguiment del percentatge de conductors dels 
Toyota Land Cruiser que han fet el curs de conducció de vehicles 4x4.  

 
Seguiment Avaluació Riscos Operadors/es de Control. A petició de CCOO, el departament 
ens informa que està previst fer les dues darreres visites de l’avaluació en els propers dies. 
Els/Les delegats/des de CCOO hem estat presents en a la majoria de visites, col·laborant amb els 
tècnics dels Servei de prevenció en la mesura que ens ha estat possible.  
 
Comunicació i implementació de mesures correctores del DARP  
En aquest punt, tractat  a petició dels delegats i delegades de CCOO, es comenta la importància 
de comunicar els accidents, incidents mitjançant els procediments establerts i que la resposta del 
departament sigui ràpida i eficient. Us recordem la importància que per una bona prevenció té: 

 Comunicar els accidents i incidents. Inclús els que no han tingut cap conseqüència 
(exemple ensopegada sense caiguda...). INTRANET DARP. Pestanyes: -Personal- 
Prevenció de riscos laborals- accidents incidents. 

 Comunicació defectes o mal funcionament de les instal·lacions. INTRANET DARP. 
Pestanyes : -Serveis i aplicacions-Incidències-Incidències als edificis. 

 
Situació actual Tècnics/ques Pecuaris/es  
CCOO informem que arran de la posada en marxa de la darrera avaluació de riscos, s’han 
detectat algunes situacions no avaluades de perill per als treballadors/es d’aquest col·lectiu (sobre 
tot quan no hi ha instal·lacions adequades). CCOO demanem al departament quines gestions 
s’estan fent al respecte. Els departament ens informa que està seguint el tema i que s’ha demanat 
a la subdirecció corresponent que es defineixin els procediments de treball. Per la seva part, el 
Servei de Prevenció treballa en afegir elements de millora en l’avaluació de riscos, per a les 
situacions detectades.  
 
Mosquits en centres de treball. A petició de CCOO, es tracta aquest punt per determinar quines 
gestions cal fer per solucionar aquest tema. El departament ens informa que no hi ha cap 
problema per posar mesures preventives (mosquiteres, aparells mitigadors, etc) en aquells centres 
que comuniquin aquesta problemàtica. Per tant, si detecteu problemes pel fet de tenir finestres 
obertes, aviseu als vostres caps de la possibilitat d’instal·lar mosquiteres. 

 
 
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 xagut@ccoo.cat i Carles Safont: csafontr@gencat.cat 
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