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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL DEP. 
D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL  
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la darrera reunió del Comitè de Seguretat i 
Salut. 
 
Situació actual persones Tècniques Pecuàries (TP) 
 
CCOO traslladem al Departament una primera valoració dels documents preventius 
revisats el juny del 2021. Posem en el seu coneixement un seguit de propostes de revisió 
del nou document i preguntes o dubtes que han sorgit arran del canvis fets respecte 
l’avaluació de riscos de l’any 2020. Així mateix, CCOO fem dues peticions al departament: 
1. Que segueixi treballant en la  línia actual de revisar i millorar l’avaluació de riscos de 

persones Tècniques i Tècniques Pecuàries i en la definició dels procediments de 

treballs segurs per aquest col·lectius. 

2. Replantejar-se la decisió de no atorgar el dret de percebre el complement de 

perillositat als Tècnics Pecuaris que encara no la cobren atès que, en primer lloc, 

suposa un greuge comparatiu que uns/es treballadors/es el cobrin i d’altres no 

realitzant la mateixa tasca i, en segon lloc,  ha quedat fefaentment demostrat que tot i 

les mesures preventives que s’apliquen, les tasques amb tot tipus d’animals que fa 

aquest personal no permeten ni de lluny eliminar els riscos que comporta aquesta 

feina (així ha quedat palès en els  documents preventius emesos pel Servei de 

Prevenció de Riscos, i per la valoració i testimoni de càrrecs de comandament del 

departament amb llarga experiència en la matèria, tècnics independents de l’IRTA, 

Veterinaris del DACC, assessors sindicals. etc.). 

El Departament ens respon que la decisió de negar aquest complement a aquest personal 
que encara no la cobren és molt recent i no es plantegen esmenar.  
 
Al nostre parer, és un posicionament massa intransigent, gens raonat, i que manté una 
situació injusta envers aquests companys i companyes que realitzen la seva perillosa 
tasca amb dedicació i eficàcia.  CCOO creiem que això és un “sostenella i no enmendalla” 
de manual per part del DACC, i esperem que els seus representants, ho reconsiderin en 
un futur proper. 
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Canvis en els censos de personal i centres de treball del nou DACC. Implicacions 
de salut laboral en el període de canvi. 
 
CCOO demanem al departament informació sobre mesures de coordinació entre serveis 
de prevenció dels departaments que reben/transfereixen efectius, i en concret sobre les 
mesures i/o criteris adoptats pel DACC respecte del personal que marxa.  
 
El Departament ens garanteix que estan treballant perquè el personal que està previst que 
marxi del DACC no quedi desatès en cap moment i s’incorpori als nous destins  amb tota 
la informació necessària. I ens informa que encara no es disposa del llistats definitius de 
personal i centres de treball que passen a formar part d’altres departaments i tampoc del 
personal i centres de treball que passaran a formar part del nou DACC 
 
 
Cens amiant edificis DARP 
 
El Departament ens informa que resta pendent la retirada de la coberta de fibrociment de 
l’Escola Agrària del Pirineu de  Montferrer Bellestar a l’Alt Urgell. Un cop es detalli el detall 
d’edificis que passaran a ser gestionar pel DACC, si hi ha edificis amb amiant 
s’incorporaran al seguiment que ja es realitza actualment al DACC.  
 
 
Licitacions, obres, trasllats. 
 

• OC Cerdanya (Puigcerdà). No s’han pogut executar les obres previstes pel mes de 

juny perquè ha quedat desert el concurs de licitació. 

• S’està licitant obres d’adequació i millora d’accés a Torrefarrusa. 

 
Simulacres d’emergències. 
 
El Departament ens informa que 25 centres ja han realitzat el simulacre i 27 centres tenen 
previst fer-ho properament (en total aproximadament el 50% dels edificis). La situació 
actual ha fet que no fos aconsellable fer simulacres atès que suposen una concentració 
de persones. CCOO demanem que es procuri que els 100% de centres de treball facin el 
simulacre anual. Les pautes per fer els simulacres, amb la COVID-19, i la posada en 
marxa del teletreball han canviat i, per tant, CCOO considerem mes important que mai fer 
els simulacres, com a mesura de prevenció de problemes més greus en un futur. 
 
Parc mòbil del DACC. Geolocalització  
 
El Departament ens informa que s’ha finalitzat la instal·lació dels geolocalitzadors a tots 
els vehicles del DACC. Aquest mecanisme permetrà conèixer dades com ara hores d’ús, 
quilòmetres, despeses de carburant o localització de cada vehicle. Amb aquestes dades 
s’espera millorar aspectes importants de la gestió i la seguretat en l’ús del parc mòbil.  
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Pel que respecta a la situació actual dels vehicles Toyota Land Cruiser, a petició de 
CCOO el DACC en informa que el canvi de rodes d’estiu a mixtes o de muntanya es 
preveu que es comenci a partir del mes d’octubre. Se’ns informa que els 58 vehicles  4X4 
d’aquest model són conduits per 136 conductors. El departament té la voluntat de donar 
prioritat a aquests conductors a l’hora de fer el curs de conducció 4x4. El Departament 
també s’està plantejant que la realització del curs de conducció de 4X4 estigui dirigit  a 
conductors habituals d’aquests tipus de vehicle, ates que ha detectat que molts 
participants són conductors de vehicles tipus turisme i, en canvi, el percentatge de 
conductors de 4x4 que fan el curs està per sota del que es podria esperar. . 
  
 
Pla de contingència  
 
Ens informen de la publicació imminent del nou pla de contingència que, com a novetat de 
“represa de l’atenció presencial”, estableix que s’han de fer 3 dies d’atenció presencial i 
possibilita 2 dies de teletreball. Només en casos de confinaments de persones depenents 
o menors es permetrà el teletreball els 5 dies. En els casos de persones vulnerables, 
hauran de tornar a demanar el criteri mèdic del DACC per poder fer teletreball els 5 dies. 
S’ha d’informar amb 15 dies d’antelació el personal afectat de la represa i, com a molt 
tard, la reincorporació ha de ser efectiva l’1 de setembre de 2021. 
 
 
Informació i formació de salut laboral al personal del DACC a l’inici de la relació 
laboral. 
 
Aquesta consulta es fa a petició de CCOO i altres sindicats. El Departament ens informa 
que mitjançant el Manual d’Acollida que es troba a la Intranet es dona una informació 
bàsica i inicial de Salut Laboral. A continuació, el/la treballador/a rebrà més informació en 
la visita de la unitat bàsica de la Salut; també cada unitat completa aquest procés amb  
informació i formació més específica. S’acorda anar ampliant la informació d’aquest tema 
ens properes reunions.   
  
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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