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RESUM DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT LABORAL DEL DEP. D’ACCIÓ CLIMÀTICA, 

ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL (DACC)  
 
1. Preparació per a la conducció dels nous vehicles elèctrics, automàtics i similars. 
Tot i l’actitud, a parer nostre excessivament autocomplaent per part d’alguns responsables 
del DACC, que consideren que s’ha fet i s’està fent tot molt bé en aquest capítol, CCOO 
proposem al departament les següents actuacions per millorar i incentivar un ús segur i 
més habitual d’aquest tipus de vehicles:  

 Fer difusió i un recordatori entre els usuaris de vehicles de l’enllaç de la intranet del 
DACC on hi ha indicacions i recomanacions pels usuaris.   

 Incloure en el curs "Conducció segura i eficaç" edicions específiques pels cotxes 
elèctrics i híbrids, en el PAF 2022 (Pla Anual de Formació).  

 Que es reactivi i es faci difusió de la possibilitat de sol·licitar una demostració 
pràctica per a aquells usuaris que així ho creguin convenient. Aquesta explicació 
seria molt similar a la feta fa uns mesos quan aquest tipus de vehicle van arribar als 
centres de treball.  

 Demanar el vehicle amb un horari ample per disposar de temps per a l’adaptació 
en els primers desplaçaments. Demanar el vehicle amb l'única finalitat de practicar 
si l’usuari ho considera necessari.  

El departament s’ha compromès a valorar aquestes propostes i posar-les en pràctica si 
s’escau. 

 

2. Trasllat dels treballadors del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.  

CCOO constatem que la decisió del DACC de traslladar a Barcelona el centre de treball 
situat a Santa Perpètua de la Mogoda està suposant implicacions en l’àmbit de salut 
laboral (estrès, malestar emocional, angoixa) pel personal d’aquest servei.  

 

CCOO compartim la incomprensió, neguit i indignació que ha generat aquesta decisió i les 
conseqüències que suposa pels treballadors. 

  

Increment del temps de desplaçament entre 2 i 5 hores diàries, augment dels costos de 
transport, i el trasbals important per a la conciliació de la vida familiar i laboral.  

https://espai.agricultura.gencat.cat/Personal/prevencio-riscos-laborals/inforisc/Pagines/default.aspx#!
https://espai.agricultura.gencat.cat/Personal/prevencio-riscos-laborals/inforisc/Pagines/default.aspx#!
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CCOO hem sol·licitat al departament que es faci una actuació immediata i urgent per part 
dels tècnics del Servei de Prevenció per valorar la situació i posar en marxa possibles 
mesures correctores. El departament es posarà en contacte amb les persones 
treballadores per oferir aquest possibilitat. 
 

CCOO demanem al departament que aturi el trasllat, donat que no hi ha raons 
suficients per dur-lo a terme, i més tenint en compte, els perjudicis que provocaria 
en el personal i a la eficàcia i eficiència del mateix servei.  
 
CCOO demanem al departament més coherència i millor tracte envers el seu 
personal. CCOO estem convençuts que no es pot defensar l’Acció Climàtica i el 
Medi Ambient i fomentar mobilitats i trasllats innecessaris al mateix temps. El 
Departament no pot dir que respecta i fomenta el benestar de les persones 
treballadores i castigar alhora amb un trasllat innecessari sense fonament.  

 

3. Teletreball en unitats que ha patit trasllats forçosos. 

CCOO demanem al departament que es facin els tràmits perquè els Serveis Territorials de 
Meridiana que recentment van fer el trasllat forçós a l’Edifici de Dr. Roux, puguin acollir-se 
a la disposició del decret 77/2020 que els hi permet fer més de dos dies de teletreball.  
 
Els representants del departament diuen que aquest trasllat no és considerat “forçós” i que 
és un “fet consumat”. CCOO insistim a demanar al departament una actitud més coherent i 
defensar el teletreball per disminuir la mobilitat. El departament està estudiant la possibilitat 
de fer cotreball. 

 
4. Teletreball Escoles agràries del DACC 
CCOO preguntem com està el tema de poder fer teletreball a les escoles agràries del 
DACC. El Departament ens informa que no tenen novetats en aquest tema perquè el pla 
de contingència actual no ho recull, però què no està descartat que es pugui fer aquesta 
modalitat de treball en un futur.  

 

5. Parc mòbil del DACC. Vehicles Toyota Land Cruiser 
El departament informa que està previst fer el canvi de rodes en 26 vehicles 4x4 Toyota 
Land Cruiser, prioritzant els que estan en zones de muntanya. S’espera que el mes de 
novembre es pugui disposar de rodes mixtes per substituir les rodes d’estiu actuals per a 
uns 13 vehicles Toyota Land Cruiser ubicats en Parc Naturals o zones d’alta muntanya 
 
Per millorar la formació dels conductors de vehicles 4x4, el departament farà el 
seguiment. El plantejament és que la realització del curs de conducció de vehicles 4X4 
estigui dirigit a conductors i conductores habituals d’aquests tipus de vehicle. 
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6. Cens de l’amiant als edificis DACC 
El Departament ens informa que queda pendent de licitació la retirada de la coberta de 
fibrociment de l’Escola Agrària del Pirineu de Montferrer Bellestar a l’Alt Urgell. També 
recull la revisió de la coberta de fibrociment del Centre de Recuperació de Fauna 
Salvatge de Torreferrussa, centre de treball que s’ha incorporat recentment al DACC  

 
7. Canvis en els censos de personal i centres de treball del nou DACC.  

El Departament ens informa que està acabant d’enllestir els llistats de centres i de 
personal treballador adscrit al DACC i que en breu ens els lliurarà. 
 
8. Licitacions, obres, trasllats. 
L’oficina comarcal de la Cerdanya i OC Berguedà estan pendents de licitació. Trasllat 
dels nous treballadors adscrits al DACC. Es possible que els treballadors que 
actualment es troben als edificis del carrer Viladomat i Aragó, es traslladin abans que 
acabi aquest any, a l’edifici de Provença.   
 
9. Cens d’accessibilitat i vestidors dels centres del DACC 
El DACC informa que s’han finalitzat les obres a l’OC de la Segarra i aviat finalitzaran 
les de l’OC del Maresme. Ambdues compliran així els requisits d'accessibilitat.  

 
10. Simulacres d’emergències 
El departament ens informa que 27 centres han realitzat el simulacre, dos centres més 
que en l’anterior reunió. El Servei de Prevenció farà un recordatori als centres pendents 
de fer-lo perquè el duguin a terme.  

 

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 
delegats/des de prevenció de CCOO  
 
 
 
DELEGATS DE PREVENCIÓ DE CCOO AL DARP 
 
  
 

 
 

 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

BARCELONA:  David Bonet dbonet@gencat.cat Carlos Rodríguez crodriguezb@gencat.cat  
LLEIDA:  Mario Carrillo mario.carrillo@gencat.cat  
TARRAGONA:  Xavier Agut xagut@ccoo.cat 
GIRONA:  genegirona@ccoo.cat 
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