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COMITÈ DE SALUT DEPARTAMENT
D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I
AGENDA RURAL (DACC)
Us resumim a continuació els temes tractats en el darrer comitè de salut laboral del Departament
que es va reunir el passat 18 de maig d’enguany.
SITUACIÓ DEL PERSONAL AFECTAT PELS PROCESOS SELECTIUS, D’ESTABILITZACIÓ.
CCOO hem detectat indicadors d’estrès i ansietat en el personal. Atès que afecta a tants
treballadors/es públics/ques, demanem millorar el sistema d’informació, creant un apartat específic
a la intranet, on es recullin calendaris, documentació oficial, acords... També existeix la possibilitat
de parlar amb el metge o la psicòloga del Servei de Prevenció del DACC i pot donar suport,
assessorament i orientació. A la intranet estan les dades de contacte.
MESURES PREVENTIVES OBRES A L’EDIFICI SSCC I DR. ROUX DE BARCELONA. En
aquest punt tractat a proposta de CCOO, el Departament proposa fer una reunió per donar a
conèixer les mesures preventives i permetre participar als delegats/des de prevenció. CCOO
pensem que és una molt bona iniciativa
AVALUACIÓ DE RISCOS. Actualització de l’avaluació de riscos i pla d’emergència a l’edifici
DACC-1 Maquinaria - (Lleida), a l’Escola vitícola M. Rossell i Domènech, i a l’edifici sanitat vegetal
de Roquetes
ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA. CCOO sol·licitem que s’avanci l’Avaluació de Riscos
d’aquest centre educatiu atès que la Finca compta amb molta maquinària nova, s’han incrementat
les hores de formació a la Finca i el proper curs es posarà en marxa un nou cicle formatiu.
SITUACIÓ CFEA DE REUS. CCOO demanem que es doti de personal suficient aquest centre,
CCOO mostrem la nostra a preocupació per la situació actual, que ha comportat que s’hagin tingut
que cancel·lar cursos aprovats en el Pla Anual de Formació del DACC. El Departament ens
informa que està previst cobrir la baixa amb una plaça “Next Generation”. CCOO pensem que tot i
la bona voluntat una sola incorporació no solucionarà el problema.
ESCOLES AGRÀRIES I TELETREBALL CCOO demanem normalitzar el teletreball a les escoles
agràries del DACC o bé permetre la modalitat no presencial, com ja fan la resta de centres
educatius del Departament d’Ensenyament.
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LABORATORI AGROALIMENTARI DE CABRILS. CCOO fem seguiment de problemes d’àcids a
l’ambient en una planta del centre, les mesures correctores semblen funcionar.
OBRES I LICITACIONS. Es posaran calderes de biomassa a 6 escoles agràries i plaques solars a
20 cobertes d’escoles i edificis propis. DACC1-Centre de mecanització, farà una reforma interior.
Sortirà la licitació d’obres del laboratori de Cabrils.
SIMULACRES D’EMERGÈNCIA. A data d’avui, el 5% de centres han fet el simulacre
d’emergències i el 25% ja han notificat la data prevista per fer-lo. El Servei de Prevenció està
treballant en adequar els plans d’emergència a les noves situacions que implica el teletreball en la
presencialitat del personal en el centres de treball.
SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (SPIF) continua pendent de fer-se efectiu, i
s’estan negociant les condicions, s’està intentant negociar algun dia més de teletreball i la
possibilitat de fer cotreball.
COVID O SIMPTOMATOLOGIA SIMILAR. En cas de simptomatologia COVID o grip (si no hi ha
baixa laboral), s’ha de comunicar al superior jeràrquic, portar mascareta en tot moment, i el servei
de prevenció podrà, en funció de la feina, recomanar mesures, com ara, el teletreball.
RECUPERAR TELETREBALL PARCIAL. CCOO creiem que és una bona eina per tal de
flexibilitzar i permetre la conciliació. CCOO demanem que es faci una queixa a funció publica des
del Comitè de Seguretat i Salut per com es va fer el canvi mitjançant la instrucció 2/2022 Una
modificació d’horaris d’aquest tipus no es pot fer d’un dia per l’altre, un autèntic nyap !
CENS VESTIDORS, ACCESSIBILITAT I AMIANT. Es substituiran uns baixants de fibrociment
malmesos a l’edifici de Dr. Roux de Barcelona.
TRASLLAT D’ICAEN I ENERGIA. Es traslladen a l’edifici del districte administratiu de Barcelona i
s’integren en sistema de reserva de taules no assignades.
TRASLLAT OC DEL BERGUEDÀ I CERDANYA. Pendents de licitació.
VEHICLES. Les rodes dels 4x4 que es troben en zones d’ alta muntanya ja estan canviades.
Només queden 9 cotxes que faran el canvi el proper mes de juny. Es prioritza formació de 4x4 als
conductors habituals d’aquest tipus de vehicles.
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
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