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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
18 de març de 2010 

 
 
Resum de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
 
1. Avaluació de riscos psicosocials 
  

Davant el tema de la definició dels grups de treball per als col·lectius pendent de 
passar l’ISTAS, en lloc de contractar una empresa serà la pròpia UPRL 
l’encarregada de dur a terme la nova avaluació de riscos psicosocials. No es 
faran tots al mateix temps sinó un desprès de l’altre. S’esperarà per començar a 
la publicació de la nova versió ISTAS.  
 
Sobre tot aquest tema encara esperem un gest de la direcció per fer la 
nostra valoració final del procés.  

 
2. Condicions de transport de material de treball en vehicles per part dels 

controladors pecuaris 
 

Es suggereix que els vehicles que utilitzen potser no són els més adequats. Ja 
s’havia recomanat la utilització dels Terranos amb els seients baixats. S’estudiarà 
i es repassaran les mesures ja recomanades com la utilització de contenidors. 
 

3. Protocol sol·licituds adaptació llocs de treball per motius de salut 
 
S’està redactant però ens manifesten que ja s’està aplicant en els casos 
necessaris. Per tant informem al personal interessat que es posi en 
contacte amb el Servei de Prevenció. Podeu comptar amb els nostres 
delegats si voleu assessorament. La salut és un dret a la feina. 
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4. Personal de serveis especialitzats – peó/ona de l’ECA Eqüestre de 

l’Hospitalet de Llobregat. 
 
Tornem a reclamar un plus de perillositat pels riscos derivats del contacte amb 
animals, atès que no es poden eliminar. Transmetem la queixa d’alguns 
treballadors que es fan tasques amb serres elèctriques fora de les tasques 
pròpies del lloc, també sobre un container amb risc de desprendre’s. Fem 
l’observació de risc de caiguda per empreses externes de neteja en un 
determinat punt. 

 
5. Torn obert de paraules 
 

Hi ha una nova empresa de vigilància de la salut i les previsions són que a data 
19/03 quedessin fets tot els exàmens de salut pendents.  

 
Ens serà tramès el protocol de seguretat per la contractació d’empreses diverses 
que fan feines (especialment obres) en els nostres centres. 

 
 
CCOO presenta el company Gregori Garcia com nou membre del Comitè. 
 
 
 
Albert Molgó 
Ramon Blanco 
Gregori Garcia  
 

 
 


