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RESUM DE LA DARRERA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT DEL DAAM (18/03/15) 

 
 
Informació i conclusions actuació Inspectora al SPRL del DAAM, per part de CCOO. Arran de la 
denúncia de CCOO davant de la Inspecció de Treball, aquesta Inspecció ha emès un informe on es conclou 
una deficient protecció del DAAM davant els riscos psicosocials existents en el Servei de Prevenció. En 
aquest informe es constata com a fet provats, entre d’altres, una situació de conflicte greu, cessament 
arbitrari de la Cap de Servei, i es requereix al responsables del nostre departament amb la participació dels 
sindicats a establir urgentment un calendari de reunions per corregir la situació exposada. Malauradament, 
per la solució d’aquest conflicte, el Departament ens informa que ha presentat al·legacions i per tant queda 
suspès provisionalment aquest requeriment 
 
SSTT Tarragona. CCOO demanem per l’avaluació de riscos inicial i la solució dels problemes d’electricitat 
estàtica d’aquest centre, l’Administració ens informa que és imminent la visita dels tècnics del SPRL per 
solucionar aquests problemes. 
 
Edifici del Sucre de Vic, El departament ens informa que els problemes de temperatura ja estan 
solucionats i el desconfort lumínic, es farà properament, ja que no es pot fer amb temperatures baixes. 
CCOO insistim que es faci l’estudi de qualitat de l’aire que ja varem sol·licitar mitjançant escrit, per garantir 
que les condicions ambientals del centre són les adequades. 
 
OC del Bergueda. El Departament ens informa que ja s’ha augmentat la potència, i els nous aparell d’aire 
ja estan en funcionament. Tot i la bona notícia, cal desitjar que en un futur proper no calguin 3 denúncies i 3 
requeriments de la Inspecció de Treball per solucionar temes bàsics com aquests. Amb una gestió més 
eficaç i més respecte pels treballadors i treballadores i la normativa vigent, tots i totes aniríem molt millor. 
 
Cadires Operadors de Control. CCOO insistim que es compleixi el compromís del Departament que tots 
els operadors treballin amb la cadira adequada. Ens aquest moments Control Vic, Control Lleida i Control 
Girona, hi han operadors que no tenen la cadira acordada i estan fent torns de fins a 12 hores. 
 
Accidentalitat. CCOO demanem que s’informi els representants dels treballadors del casos on una baixa 
mèdica, per contingència comú, hagi estat reclassificada com a accident laboral, ja que no se’ns està 
informant, el Departament ens confirma que així ho farà. 
 
Furgoneta PN Cap de Creus, el Departament informa que la furgoneta en mal estat ja ha estat substituïda 
per un nou vehicle el mes de gener 
 
OC de la Cerdanya. El Departament informa que hi ha un local a Puigcerdà s’està a l’espera dels estudis 
previs per a seguir el procés que permeti el canvi d’ubicació de l’actual local per aquest nou que compleix la 
normativa. 
 
OC Maresme, Arran d’una denúncia de CCOO a la Inspecció de treball, el departament té previst dotar de 
vestidors a aquesta oficina i a l‘Àrea Bàsica dels Agents Rurals, que comparteixen instal·lacions. Se’ns 
informa, però, que tan sols està previst fer una dutxa, per motius tècnics. CCOO sol·licitem que es facin dos 
vestidors separats per a homes i dones, com demana la normativa, i per tant això suposaria fer dues dutxes.  
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Coordinació d’activitat preventives. El departament lliura a tots els/les delegats/des de prevenció un 
document amb la relació de personal autònom del DAAM. CCOO lamentem que per tenir aquesta 
informació, establerta per la llei, i demanada per CCOO repetidament des de l’any 2013, hàgim tingut que 
denunciar-ho a la Inspecció de Treball. I que, tot i el requeriment de la Inspecció de data 20 d’octubre 2014, 
el Departament no hagi lliurat encara aquesta informació fins a data d’avui. Ens sembla vergonyosa l‘actitud 
del departament a l’hora de donar una informació bàsica per poder fer una prevenció de riscos adequada. 
 
CFEA Reus. El departament explica als membres del CSS la situació d ‘aquest conflicte entre treballadors, i 
les gestions efectuades per poder resoldre’l sense que cap treballador/a ni el servei en surtin perjudicats. 
 
Planificació d’activitats preventives 2015. El departament ha lliurat als representant dels treballadors la 
Planificació de les activitat preventives per, enguany (veure el document). 
 
Simulacres d’emergències 2014. El Departament lliura al CSS la relació de centres que han realitzat els 
seus simulacres d’emergència durant el 2014 (consultar la relació de centres). El Departament valora com 
interessants les conclusions que es treuen després dels simulacres i es compromet a què els centres que 
manquen efectuïn els simulacres pendents abans del proper CSS. 
 
Avaluació de Riscos dels Parcs Naturals. Sorprenentment, l‘Administració ens comunica que no es farà 
aquesta avaluació, que ja era un compromís del darrer CSS, i ja s’havien fet els grups de treball.  
 
Calendari de reunions CSS 2015. Es va acordar convocar el CSS el 17 juny, 30 de setembre i 16 de 
desembre 
 
Torn obert de paraules. CCOO ens interessem pel cas d’una entrevista de salut on al final d‘aquesta se li 
va proposar al treballador/a fer una visita al Gabinet Psicològic. El Departament confirma que totes les 
entrevistes de salut i revisions mèdiques són voluntàries. 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
 
 
 
 
 
Si teniu suggeriments, propostes, consultes, que afectin la salut laboral del nostre departament, ens les 
podeu fer arribar a: dagricultura@ccoo.cat o bé directament als delegats/des de prevenció de CCOO 
 
 
DELEGATS DE PREVENCIÓ DE CCOO AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA:  
 
 
BARCELONA: David Bonet dbonet@gencat.cat Carlos Rodríguez. crodriguezb@gencat.cat  
  Eduard Serra. eduard.serra@gencat.cat Eduard Llorens.   ellorens@sindicat.ccoo.cat 
GIRONA: Joaquim Aragonés jaragonesr@gencat.cat Pere Ferrera. pferrera@gencat.cat  
LLEIDA: Albert Molgó. amolgo@gencat.cat Josep Lluis Gómez jgomezb@gencat.cat 
TARRAGONA: Xavier Agut. xagut@gencat.cat 
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