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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. 
 
OFICINA COMARCAL (0C), CERDANYA I BERGA. Estan en fase de licitació. 
 
OC DEL MOIANÈS. El Departament es compromet a comprovar si l’obertura d’aquesta nova oficina 
pot afectar a personal que es vegi obligat a traslladar-s’hi en contra de la seva voluntat o bé serà 
dotada mitjançant la creació de noves places o trasllats voluntaris. 
 
OC GARROTXA I OC MARESME. S’han acabat els treballs de pintura. 
 
OC NOGUERA I PLA D’URGUELL. S’han enviat els plecs per a poder licitar obres de millora a 
realitzar en un futur. 
 
OC SEGRIÀ. S’ha millorat l’accessibilitat amb un ascensor nou i un bany adaptat. 
 
LABORATORI AGROALIMENTARI DE CABRILS. S’estan fent obres a la 3a planta. 
 
TRASLLAT DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (SPIF). El Departament 
informa que ja s’ha fet el trasllat a l’edifici del carrer Dr. Roux de Barcelona, amb tres dies de 
teletreball, durant dos anys, com es va acordar amb els representants del treballadors/es per tractar-se 
d’un trasllat forçós. 
 
TRASLLAT A SSTT DE LLEIDA (Camp de Mart). Els SSTT d’Energia a Lleida (av. Segre), es reubica 
a edifici de Camp de Mart. Queda pendent de redistribuir l’OGAU. 
 
TEULADES FOTOVOLTAIQUES. 11 de les teulades fotovoltaiques previstes ja estan executades. Les 
9 restants estan en tràmit. 
 
CALDERES DE BIOMASA ESCOLES: S’està procedint al canvi de les calderes. No es preveu que hi 
hagi incidència als usuaris.  
 
CENS DE CENTRES AMB AMIANT 2022. Els delegats/des de prevenció de CCOO demanem que 
s’estableixin uns terminis per retirar l’amiant dels centres de treball, prioritzant els centres amb plaques 
d’amiant malmeses i les Escoles Agràries. Els representants del departament responen que tenen 
previst fer aquesta planificació per a propers Comitès de Salut. 
 
CENS DE VESTIDORS I ACCESIBILITAT. El Departament informa que està pendent d’actualitzar 
amb les recents baixes i incorporacions d’edificacions.  
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CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA SALVATGE DE TORREFERRUSA. CCOO recordem al 
Departament que aquest centre, recent incorporat de nou al DACC, té unes instal·lacions velles i 
deteriorades, tal com consta en l’informe de l’any 2015. A més a més, el tema s’agreuja perquè també té 
plaques de fibrociment (amiant) amb mal estat, tal com queda recollit en el Cens d’amiant 2022 del DACC.  
 
SIMULACRES D’EMERGÈNCIA 2022. El Departament informa que dels 89 centres de treball del DACC, 69 
han fet el simulacres d’evacuació (78%) i dels 20 restants no se’n té constància. El Departament demanarà 
que els 20 centres pendents facin el simulacre d’evacuació del 2023 abans del 31 de maig. A petició de 
CCOO, el Departament facilitarà la relació dels 20 edificis que no han fet el simulacre de l’any 2022, així 
com l’acta del darrer simulacre realitzat en els esmentats centres. CCOO proposem fer, a més a més, altres 
tipus de simulacres, com ara el simulacre d’ accident cardiovascular, confinament per risc químic... El 
Departament ho valorarà. 
 
SEGUIMENT ÀMBIT PSICOSOCIAL A L’INSTITUT DE LA VINYA I EL VI, (INCAVI). CCOO demanem no 
deixar el seguiment d’aquest important aspecte laboral, en el INCAVI de Vilafranca del Penedès. El 
Departament acorda iniciar una avaluació de riscos psicosocials en aquest centre el mes d’abril d’enguany. 
 
ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA. Els representats de CCOO demanem fer l’avaluació de riscos de 
l’explotació agrària el primer semestre, en comptes del 2n semestre el 2023, atès que ja es va fer la petició 
que es fes l’any 2022. El Departament respon que ha tingut que prioritzar altres centres i escoles que també 
havien fet aquesta demanda. CCOO informem que no funciona la calefacció des de fa 2 mesos en els 
espais de lloguer que utilitza l’escola a l’edifici de la Federació Universitària del Bages (FUB). Tot i que s’han 
fet les gestions pertinents per part de la direcció, el tema està pendent de solucionar hores d’ara.  
 
COMPLEMENT DE PERILLOSITAT, PENOSITAT I TOXICITAT. CCOO plantegem i fem la següent 
reflexió, en el torn obert de la reunió: de la trentena d’empleats/des públics/ques que treballen en els dos 
centres de recuperació de fauna salvatge vinculats al DACC, tan sols 3 treballadors/es no cobren el 
complement de perillositat, penositat i toxicitat, tot i fer les mateixes tasques que la resta. Aquests companys 
són els tres únics, adscrits al DACC. CCOO informem que han rebut, fa pocs dies, la petició d’iniciar els 
tràmits perquè els hi sigui reconegut el dret a percebre aquest complement als tres treballadors/es 
esmentats, abans de fer-ho, però, hem cregut oportú compartir aquesta reflexió amb tots els membres del 
comitè de salut.  
 
VEHICLES. L’anàlisi de la geolocalització i ús dels vehicles està permetent que es redistribueixin vehicles 
segons la necessitat de cada centre. Hi ha en marxa una nova licitació de vehicles per substituir alguns de 
propietat prevista per al 2024. 
 
TELETREBALL I TAULES NO ASIGNADES. Està previst que es puguin fer les jornades de teletreball en 
centres diferents de la feina presencial però, només pels dies en que pots fer teletreball. Estarà vinculat a la 
gestió de taules no assignades i sol·licitud d’espai. 
 
 

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 departament, ens les 
podeu fer arribar als/a les delegats/des de prevenció de CCOO 
BARCELONA:  David Bonet dbonet@ccoo.cat  Carlos Rodríguez crodriguezb@gencat.cat  
LLEIDA:  Albert Molgó amolgo@gencat.cat  Mario Carrillo mario.carrillo@gencat.cat 
TARRAGONA:  Xavier Agut xagut@gencat.cat  David Safont  david.fontf@gencat.cat 
GIRONA:  Quim Aragonès jaragonesr@gencat.cat 

 
CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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