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DACC. PROPER COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Properament es durà a terme la reunió trimestral del Comitè de Seguretat i Salut Laboral
(CSS) del personal tècnic i administratiu del nostre Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural. Aquest Comitè és un òrgan paritari i col·legiat, format per 9
representants designats per l’Administració i per 9 delegats/des de prevenció designats
per les organitzacions sindicals. El seu funcionament ve regulat per la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269 de 10 de novembre).
Els/Les delegats/des de CCOO farem el seguiment dels temes següents:
• Trasllat de centres, licitacions, obres.
• Censos d’Amiant, Accessibilitat i Vestidors dels centres de treball del departament.
• Seguiment temes vehicles ( manteniment, formació)
• Seguiment temes Covid 19
• Seguiment simulacres d’emergència centres (realitzats i pendents)
• Seguiment personal i centres incorporats al DACC
Així mateix, els/les delegats/des de CCOO hem proposat els següents punts en l’ordre del
dia de la reunió:
• Mesures preventives en les obres previstes SSCC Gran Via Barcelona.
• Laboratori Agroalimentari Cabrils.
• Formació i informació als delegats/des de prevenció del DACC.
• Situació actual CFEA
• Situació del personal del DACC que està pendent de passar processos de selecció.
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
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
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773
Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119
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