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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 20 de juliol d’enguany.
TELETREBALL: Funció Pública ha publicat una nota recordatori sobre la Instrucció
2/2022, on es reafirma que no pot haver-hi jornada mixta de teletreball i presencial.
SIMULACRES D’EMERGÈNCIA: S’han realitzat aproximadament el 50% de simulacres
dels edificis. Es faran accions per tal de forçar la realització dels simulacres a la resta
d’edificis al setembre. S’han fet 21 i n’hi ha 26 programats.
EXAMENS DE SALUT: S’han ofert exàmens de salut a més de 1.200 persones. Més de
500 els han rebutjat i es treballa per oferir-ne més. S’han fet 321 dels 594 programats.
PROTOCOL EQUIPS D’EMERGENCIA: Ampliació del personal dels equips d’emergència
als edificis, degut a la major mobilitat del personal (taules no assignades i teletreball). Per
aquest motiu s’ha format a 88 persones en situacions i equips d’emergències.
CENS AMIANT: A l’edifici de Doctor Roux es farà retirada del baixants de fibrociment
durant el cap de setmana del 9-11 i 16-18 de setembre.
OBRES GRAN VIA - DR ROUX: Començament 1a fase al setembre / novembre i 2a fase
al gener / març. S’ha penjat a la intranet del departament una pàgina amb tota la
informació relacionada amb l’obra i un formulari de propostes de millora. Web sobre
transformació de l’edifici de Gran Via.
TRASLLAT OC DEL BERGUEDÀ: No hi han novetats respecte a l’oficina de Berga,
encara està a l’espera de resoldre la licitació. CCOO demanem fer alguna acció per
millorar l’espai de treball (pintar, adequar mínimament l’espai...) mentre esperem a la
licitació. El Departament diu que ho valorarà.
TRASLLAT SPIF: El trasllat a Dr. Roux està per determinar la data en el proper trimestre.
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TRASLLAT OTA –OGAU: Es preveuen trasllats a les següents dates:
• Barcelona: Carrer Aragó a Doctor Roux 19-23 setembre
• Manresa -Vic al setembre.
• Lleida: OTA-OGAU i Energia Lleida, a edifici camp de Mart al Setembre (OGAU
Lleida clot de les monges no té data de trasllat).
• Tarragona: No hi ha previsió.
TRASLLAT DE PROVENÇA AL DISTRICTE: Previsió 24 de novembre de 2022.
CANVI RODES VEHICLES 4X4: Tots els vehicles han canviat i/o estan adequats amb les
rodes per a cada època. Durant la tardor es realitzaran els canvis de rodes adients segons
el criteris tècnics i necessitats de cada servei.
CURS CONDUCCIÓ VEHICLES: Ha finalitzat la segona fase de la formació de conducció
de vehicle elèctric. El departament ens comenta que està obert a continuar formació, si
cal. Respecte a la formació de conducció de vehicles 4x4, el Departament ens comunica
la percepció de la bona recepció de part dels usuaris.
CENTRES INCORPORATS AL DACC: Ja s’ha incorporat tot el personal al DACC
(menys 6 persones que resten pendents). El Departament ens lliura la relació de tots el
centres i el seu personal adscrit.
SEGUIMENT INCIDÈNCIES RISCOS PSICOSOCIALS INCAVI: La UPRL ens diu que,
abans d’acabar l’any, farà una actuació de seguiment. També ens indiquen que hi ha un
nou pla d’actuació en la política de treball establert per la nova Direcció de l’Incavi.
INCIDÈNCIA PUNTUAL TEMPERATURA A DR ROUX: En relació amb una avaria en el
sistema de climatització, el Departament ens comunica que resta pendent de reparació i
que s’ha ofert al personal canviar de planta o facilitar un aparell d’aire condicionat portàtil.
Informació intranet del Comitè Seguretat i Salut.
Informació intranet sobre prevenció de riscos laborals
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 DEPARTAMENT D’AGRICULTURA:
BARCELONA:
LLEIDA:
TARRAGONA:

David Bonet dbonet@gencat.cat
Albert Molgó amolgo@gencat.cat
Xavier Agut xagut@gencat.cat

Carlos Rodríguez crodriguezb@gencat.cat
Mario Carrillo mario.carrillo@gencat.cat
Carles Safont
csafontr@gencat.cat
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