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COMITÈ DE SALUT DEPARTAMENT
D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I
AGENDA RURAL (DACC)
Benvolgut company/a, aquest és el resum dels temes tractats en el darrer Comitè de
Salut Laboral del DACC
Cens amiant edificis del DACC.
La representant del Servei d’Edificis del DACC informa que ja s’ha licitat la retirada de
cobertura de fibrociment de l’EA del Pirineu (Alt Urgell). Està previst de fer ben aviat la
inspecció visual dels nous centres provinents de l’antic Departament de Territori.
Actuacions del servei de Prevenció de Riscos, SPR en el Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals.(SPIF)
CCOO ens interessem per actualitzar dades de l’actuació iniciada pel Servei de Prevenció
de Riscos Laborals arran del malestar generat entre el personal per la possibilitat de trasllat
a un altre centre de treball, El departament ens informa que un cop ateses les sol·licituds
individuals de recolzament psicològics de membres del SPIF, està previst en breu fer una
trobada de grup amb els integrants d’aquest servei.
Canvis en els censos de personal i centres de treball del nou DACC.
El Departament ens informa que encara no ha acabat d’enllestir els llistats de centres i de
personal treballador adscrit al DACC. Donat que els canvis de personal i centres de treball
són del mes de juny de 2021 CCOO considerem que s’està allargant massa poder
disposar un llistat d’edificis i personal actualitzat.
Simulacres d’emergències En total s’han realitzat 54 simulacres d’emergència al llarg de
l’any 2021. La representació del DACC informa que continua treballant en la creació de la
junta de seguretat per a l’edifici de Dr. Roux i del carrer Provença a Barcelona. Això
permetrà adaptar-se als canvis que ha comportat el teletreball pel que fa a la presència del
personal als centres.
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Cens d’accessibilitat i vestidors del centres del DARP, sense novetats des de la
darrera reunió.
Seguretat i salut laboral en l’àmbit del teletreball
CCOO demanem el departament que no es descarti ampliar a tres dies de teletreball al
personal traslladat de l’edifici de l’Avinguda Meridiana al centre de treball de Dr. Roux, com
ja ho gaudeix el personal adscrit al districte administratiu de la Zona Franca de Barcelona. El
departament considera que no és una decisió que es pugui prendre a nivell departament
sinó que s’hauria d’acordar en els àmbits de negociació de la Funció Pública.
Es demana per part de CCOO revisem la possibilitat de fer teletreball al personal de les
escoles agràries que no estan realitzant una atenció o tasques presencials.
Locals: Obres, trasllats i licitacions.
El departament informa que les OC Alta Ribagorça, Berguedà i Cerdanya estan encara
pendents de licitacions, i el trasllat de les persones del DACC que estaven a centres de
treball del c/ Aragó i del C/ Viladomat cap a l’edifici del C/ Provença de Barcelona ja s’ha
fet .
Vehicles/parc mòbil del Departament
Vehicles Toyota Land Cruiser. El departament ens informa que ja s’han fet els següents
canvis de rodes previstos en els 56 Toyota Land Cruiser i 3 pickups. Els canvis han estat els
següents:
1.1 Setze vehicles s’han equipat amb rodes hivern (80*20) d’octubre a abril. La resta de
l’any aniran amb rodes mixtes. 24 vehicles 4x4 s’han equipat amb rodes mixtes. Els 19
vehicles restants estan pendents de ser equipats amb rodes mixtes.
1.2 Formació conducció vehicles 4x4. Donat el baix nombre d’usuaris del 4x4 que han
fet el curs específic de conducció de 4x4, CCOO demanem al departament que es treballi
per fomentar la realització d’aquest curs per els conductors de 4x4. El departament ens
informa que està treballant en aquesta línia i la formació de conducció 4x4 és dirigida amb
el que s’espera que augmenti el nombre de conductor amb aquest curs, tal i com es va
recomanar per part del tècnic
1.3 Preparació per a la conducció dels nous vehicles elèctrics, híbrids i similars. Els
delegats de CCOO considerem un gran avanç la convocatòria d’un curs teòric de
conducció d’aquest tipus de vehicles pel proper mes de març. Tot i així des de CCOO
insistim que hi hagi una continuïtat amb un curs de tipus pràctic.
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Els vehicles elèctrics, a banda de la seva sostenibilitat i compatibilitat amb el medi,
permeten als/a les usuaris/àries gaudir d’una conducció molt còmoda i silenciosa, però
donat el canvi que suposa conduir un vehicle sense canvi de marxes ni embragatge,
CCOO proposem les següents recomanacions tractades en diferents comitès de salut del
departament:




Abans d’utilitzar el cotxe per primer cop, demanar a un/a company/a que ja els hagi
utilitzat una explicació pràctica del seu ús.
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/ària ho considera
necessari.

Si teniu suggeriments, propostes, consultes, que afectin la salut laboral del nostre
departament, ens les podeu fer arribar als delegats/des de prevenció de CCOO
DELEGATS DE PREVENCIÓ DE CCOO AL DARP:

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

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT
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