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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, 
RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL (DAAM) 

 
Benvolguts companys/es, us informem d’ alguns dels temes  tractats a  la reunió del Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral (CSSL) del DAAM, del passat 23 de gener. 
 
ROBA DE TREBALL I EPIS ( Equips de protecció individual ) 
Veterinaris/es:  CCOO demana una relació individualitzada dels epis i roba de treball dels treballadors i 
treballadores  d’ aquest col·lectiu, amb la finalitat de garantir que aquest col·lectiu disposi dels epis i roba 
prescrita que consta en les avaluacions de riscos de la Intranet del DAAM.                                                                            
 
PARTICIPACIÓ DELS TREBALLLADORS/ES EN LES ACTIVITATS PREVENTIVES DEL DAAM   
Des de CCOO hem demanat una major participació en les diferents activitats preventives, ja que hem 
constatat que el DAAM, en relació a altres Departaments, podria implicar més a les treballadores i 
treballadors  en els diferents processos que conformen la prevenció. Creiem que la manca d’ informació i 
participació en activitats preventives va en detriment de les treballadores i treballadors del DAAM. 
 
PARC MÒBIL DEL DAAM 
Des de CCOO hem demanat al Departament informació de tots els accidents i incidents que impliquin 
vehicles oficials del DAAM. Aquesta informació és necessària per poder  col·laborar amb el Departament i el 
conjunt dels treballadors i treballadores del DAAM a fer una bona tasca preventiva. Volem fer un seguiment 
acurat de la problemàtica  generada per la pròpia mobilitat, i la incidència de factors com ara envelliment i  
manteniment del parc mòbil.    
 
OFICINES COMARCALS   
Oficina Comarcal del Berguedà, el DAAM informa que el trasllat de l’ oficina encara està pendent de 
l’autorització de Patrimoni. La instal·lació actual des dels seus inicis té deficiències greus en factors com ara,  
confort tèrmic i electricitat, entre d’ altres.  L’ Oficina està denunciada  a la Inspecció de Treball des de juliol 
2012.                                                                                                 
Oficines Comarcals del Vallès Oriental, Vallès Occidental i Osona,  CCOO ha sol·licitat que se solucioni la 
provisió d’ instal·lacions sanitàries prescrites pel RD  pel veterinaris/es, la resposta ha estat que DG 
Patrimoni no autoritza despeses. Pensem  que la solució d’ aquest tema  no s’ hauria d’ allargar en el temps.  
 
INFORMACIONS DEL DEPARTAMENT 
El Departament informa que està realitzant el seguiment de l’ avaluació de riscos de les oficines comarcals 
pendents. 
El Departament informa que el Pla de Prevenció està penjat a la pàgina web del Departament 
 
 
DELEGATS DE PREVENCIÓ DE CCOO AL DAAM:  Si teniu suggeriments, propostes, consultes, etc.  Els delegats de 
prevenció del CCOO estem a la vostra disposició: 
 
BARCELONA:  David Bonet Mateo dbonet@gencat.cat  Carles Rodríguez.  crodriguezb@gencat.cat  
  Eduard Serra. eduard.serra@gencat.cat 
GIRONA:  Rosa Maria Fontanals.  arfonpu@gencat.cat    Josep Maria Morera. jmmorera@gencat.cat 
LLEIDA:  Albert Molgó. amolgo@gencat.cat    Joan Carles Melo.  Jcmelo.  jcmelo@gencat.cat 
TARRAGONA:  Xavier Agut.  xagut@gencat.cat 


