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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, 

PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL 
 
Properament es durà a terme la reunió trimestral del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del nostre 
departament que és un òrgan paritari i col·legiat format per nou representants designats per l’Administració i 
per nou delegats/des de prevenció designats per les organitzacions sindicals. El seu funcionament ve 
regulat per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269 de 10 de 
novembre).  
 
 
Els delegats i delegades de CCOO hem proposat el següent punt per l’ordre del dia: 
 

• Cessament de la cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL)  - motius, situació 
actual del SPRL del DAAM ).  

 
Des de CCOO, volem exposar la nostra preocupació per la manera arbitraria en que s’ ha produït el 
cessament de la cap de la SPRL, amb uns criteris subjectius i poc clars. En un servei que entenem que es 
bàsic per el benestar dels treballadors treballadores del DAAM. 
 
En aquesta reunió les delegades i delegats també farem el seguiment dels següents temes de prevenció:  
 

• Planificació activitat preventiva 2014.  
• Planificació de la formació preventiva 2014.  
• Tractament de les dades d’accidents laborals, conclusions i mesures.  
• Veterinaris/àries. Mobilitat amb vehicles, càrregues de feina.  
• Operadors/es de Control. Modificacions organitzatives.  
• Informació de canvis d’ubicació centres de treball personal DAAM  
• Seguiment modificacions recepció dels Serveis Centrals.  

 
 
DELEGATS DE PREVENCIÓ DE CCOO AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA:   
   
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:  
Joan Fornsubirà. jfornsubira@gencat.cat 
Joan Carles Melo.  jcmelo@gencat.cat 
 
TARRAGONA:  
Xavier Agut.  xagut@gencat.cat 
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