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DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, 
PESCA I MEDI NATURAL 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Benvolguts company@s,  
 
Us fem un resum dels temes tractats a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del nostre 
Departament que es va celebrar el dia 17 d’abril de 2013. 
 
 
ROBA DE TREBALL I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (E PI’S) DEL PERSONAL VETERINARI .  
 
El Departament no ens lliura la relació nominal que CCOO vam demanar en el darrer CSSL dels epi’s i roba 
de treball d’aquest personal, assegurant que tots els veterinaris i veterinàries disposen del necessari. 
Recordem i recomanem als membres d’aquest col·lectiu que comprovin a la intranet del Departament la 
roba de treball i epi's que han de tenir i en cas d’alguna mancança ho reclamin al Departament. 
 
 
VEHICLES DEL DEPARTAMENT.  
 
El Departament ens informa que degut a la situació actual de la no renovació d’alguns rèntings, s’està 
treballant en una redistribució del parc mòbil i en donar de baixa els vehicles en mal estat. CCOO demanem 
l’establiment d’un sistema que clarifiqui qui fa les revisions dels vehicles i el seguiment del seu estat, neteja, 
pressió neumàtics, revisió d’olis, etc... El Departament s’ha compromès a fer una fitxa de seguiment per 
protocol·litzar el sistema de manteniment. També hem demanat que es facin  cursos de conducció segura i 
de conducció eficient. Així mateix, CCOO proposem que la flota de vehicles del Departament disposi de la 
etiqueta de eficiència energètica de la Generalitat. El Departament ens informa que valorarà la proposta. 
 
 
CENTRES DE TREBALL: 
 
Oficina comarcal (OC) del Berguedà .  
El Departament ens informa que la Direcció General de Patrimoni ha rebutjat el lloguer del local proposat. 
La instal·lació actual té deficiències greus en factors com ara confort tèrmic i electricitat, entre d’altres. 
Aquestes deficiències van estar detectades al 2008. La inspecció de Treball ja ha fet requeriments al 
Departament per tal que solucioni aquest tema abans del juliol, tot i així no sembla factible que hi hagi un 
local en condicions abans de l’estiu. CCOO preguntem si hi ha previstes actuacions preventives en el local, 
per minimitzar els riscos pel personal i usuaris de l’oficina quan als estius les temperatures sobrepassin els 
27,5º (màxims establerts per normativa), el Departament ens contesta que no té res previst. No deixa de 
sorprendre’ns que el nostre Departament mostri falta d’eficàcia per solucionar aquest tema després de 5 
anys, manca de respecte cap a la legislació i, el que és més greu, cap el benestar més bàsic dels seus 
treballadors. 
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OC del Garraf . 
 Aquesta oficina s’ha traslladat a l’edifici on es troben els Agents Rurals (Àrea Bàsica del Garraf). 
 
OC del Gironès.  
Està previst tancar-la el 16 de Maig, i fer trasllat a l’edifici de Santa Caterina.  
 
 
OC de la Cerdanya.   
Està pendent de trobar nou local, ja que el local actual no compleix la normativa.  
 
OC d’ Osona i els Serveis Territorials (SSTT) de la  Catalunya Centrals.  
Es traslladaran properament a l’edifici del Sucre, el Departament ens confirma que lògicament, no té previst 
adequar aquest local amb les instal·lacions sanitàries prescrites per reial decret. El Departament ens 
comunica que estan revisant tots els lloguers que finalitzen aviat, per trobar ubicacions amb el mínim de 
despeses. CCOO demanem que es faci un informe previ de l’estat dels edificis a nivell de salut laboral, 
abans del trasllat del personal. 
 
 
PERSONAL OPERADOR DE CONTROL   
 
CCOO demanem que es faci el canvi de cadires, tal com es recull a l’avaluació de riscos feta pel 
Departament. CCOO proposem el model de cadira ergonòmica que tenen els operadors de control del 
Departament d’Interior. CCOO també demanem que s’informi de les mesures preventives que s’han 
implantat després de l’avaluació de riscos psicosocials fetes en aquest col·lectiu l’any 2012, el Departament 
contesta que pot informar a la propera reunió del CSSL. També preguntem perquè s’han demanat dades de 
la historia laboral del personal operador i el Departament contesta que són per fer la vigilància de salut i que 
són dades confidencials internes del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL). Demanem que es 
tingui en compte que, en els simulacres d’evacuació, les persones que fan torns i no poden assistir-hi. 
 
 
MOBILIARI .  
 
CCOO exposem que es detecta un deteriorament general per les retallades en el manteniment. El 
Departament recorda que hi ha un  full per comunicar al Departament les incidències de manteniment. 
 
 
AUDITORIA 2012   
 
Encara no es pot lliurar aquest estudi als membres del CSSL ja que conté errades. Se’ns avança que, com 
a conclusions generals, l’estudi ha detectat la necessitat d’una major integració de la prevenció en el 
Departament i la necessitat d’adequar els recursos del Servei de Prevenció (SPRL). 
 
 
MEMÒRIA 2012  
 
Els sindicats comentem que no recull els objectius de prevenció prèviament, a fi i efecte de poder valorar si 
aquests s’han assolit o no. Demanem el pla de treball i objectius del SPRL per l’any 2013. 
 
 
ÀMBIT PSICOSOCIAL   
 
Sobre l’avaluació de riscos a l’INCAVI, el Departament informa que s’estan fent les sessions informatives al 
personal sobre les mesures preventives per aplicar. CCOO demanem un cop més que s’iniciïn els estudis 
psicosocials de les escoles de capacitació agrària. 
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PROTOCOL D’ASSETJAMENT   
 
Recentment, personal del nostre Departament va activar el Protocol per a la prevenció, la detecció, la 
actuació i la resolució de situacions d’ assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i 
altres discriminacions a la feina. En donar resultat positiu la detecció d’aquesta situació, al mes de març es 
va comunicar als membres del CSSL les mesures correctores aprovades que estan en fase d’aplicació. 
Recordem als companys i companyes del Departament que poden consultar aquest document a la pàgina 
web de la Funció Pública i recomanem que, quan hi hagin indicis de les situacions recollides en aquest 
document, s’activi el protocol sense cap tipus de demora. Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en 
contacte amb els vostres delegats i delegades de prevenció. Us en facilitem les dades al final d’aquest 
correu. 
 
Davant el retard en molts dels temes de prevenció del Departament, demanem que el Departament doni els 
recursos necessaris al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, excepcionant el personal interí (la majoria) 
de les retallades d’horari i sou, això seria una primera mesura imprescindible i més tenint en compte que el 
Departament compta amb 200 centres de treball aproximadament, repartits en tot el territori català i en el 
cas de l’àmbit d’estudis psicosocials, tants sols té una persona tècnica, que ha de donar servei als, 
aproximadament, 2.500 companyes i companys del Departament. 
 
 
INFORMACIÓ ALS DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ .  
 
CCOO mostrem el nostre desacord amb el fet que el Departament no està lliurant la informació sol·licitada 
pels delegats i delegades, necessària per fer l’activitat preventiva d’acord amb el que prescriu la normativa 
vigent.  
 
 
 

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@gencat.cat 

 
TARRAGONA : 

Xavier Agut.  xagut@gencat.cat 
 
 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


