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DARRERA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT (CSS) DEL DAAM. 17/06/2015 

VERGONYA 
La política del DAAM de donar poca informació i participació als representants dels 

treballadors/es, és insostenible, il·legal i gens recomanable. 
 
Us fem un resum dels temes tractats en la darrera reunió del CSS. 
 
Adaptacions vehicles per a usuaris que habitualment porten càrrega, per exemple xofers de 
serveis territorials, veterinaris, pecuaris, personal dels Centres de Recuperació de Fauna 
Salvatge, etc. CCOO sol·licitem al departament que ens informi de les característiques que han de 
tenir els vehicles que habitualment fan tasques de transport de materials, productes, animals, gàbies, 
etc. És habitual que vehicles no condicionats per fer transport, es dediquin a fer aquestes tasques, el 
departament es limita a contestar-nos que no li consta. 
 
Oficina Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter, l’oficina actual no compleix la normativa, 
el DAAM té llogada una oficina nova des de fa dos anys però està buida esperant que es prengui la 
decisió de fer el trasllat, CCOO demanem que es faci efectiu el trasllat a la nova oficina de manera 
immediata,  
 
Avaluació Riscos Parc Natural Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Atesos els indicis força clars 
de clima laboral conflictiu en aquest centre, el 2014 CCOO ja vam sol·licitar en aquest comitè i 
mitjançant un escrit la realització d’aquest estudi de salut laboral. El mes de maig 2015 es torna a 
demanar per escrit. El departament ens respon que faran l’avaluació tan bon punt estigui la plantilla al 
complert, ja que hi ha alguna baixa laboral. 
 
OC Maresme. El Departament ens comunica que s’han finalitzat les obres per dotar d’una dutxa i 
vestuari en aquesta oficina. Atès que aquesta dutxa és compartida amb l’Àrea Bàsica dels agents 
rurals i que la normativa demana un vestuari separat per homes i dones, CCOO insistim que es faci 
una segona dutxa. 
  
Protocol d’accidents i pòlisses d’assegurances dels vehicles del DAAM. CCOO demanem tenir 
un protocol clar en el casos de sinistres de vehicles amb danys personals i sol·licitem l’accés a les 
cobertures de les pòlisses, tant dels vehicles dels vehicles de propietat com de rènting. El departament 
ens informa que està pendent d’un informe del departament d’Economia sobre aquest tema. El 
Departament davant la nostra sorpresa, (ja que és un document públic), ens diu que no ens lliurarà les 
pòlisses d’assegurança fins a tenir l’informe abans esmentat. Aquesta obsessió a no donar informació 
als representants dels treballadors, podria arribar a esdevenir malaltissa... 
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Conflicte Servei Prevenció Riscos DAAM. Atès que el cessament de la cap de servei del SPRL ha 
estat declarat nul, CCOO demanem al departament què pensa fer respecte aquest tema. El 
departament ens informa que no té intenció de comentar sentències judicials. El departament sembla 
ser que no vol comentar ni sentències judicials ni altres temes que afecten al departament. Aquesta 
actitud del representants del DAAM de donar poca informació i participació als representants dels 
treballadors, és insostenible, molt il·legal i gens recomanable.  
 
Edifici del Sucre ( SSTT Catalunya Central i OC Osona ), CCOO vam sol·licitar mitjançant escrit el 
mes de març d’enguany que es solucionessin el problemes de disconfort tèrmic i lumínic d’aquest 
centre, detectats en l’ avaluació de riscos del 2013. El DAAM ens informa que ja s’han dut a terme les 
mesures correctores per solucionar el disconfort lumínic. El problemes de temperatura, també han 
estat solucionats.  
 
Simulacres d’emergència, CCOO vam sol·licitar a la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut 
(març 2015) que es realitzessin el simulacres d’emergència pendents de l’any 2014. Durant el 2014, 
dels 130 centres de treball del DAAM, tant sols 17 centres havien fet el simulacre d’emergències; el 
departament es va justificar d’aquesta greu negligència, insinuant que la culpa era dels treballadors/es 
(“ manda huevos !! ...”). Finalment el departament es va comprometre a intentar que el mes de juny 
2015, els centres pendents tinguessin fet el simulacre. 
 
CCOO recordem al departament que s’han de fer els simulacres d’emergència de tots els centres, 
sobretot els dels edificis de més d’una planta. La resposta del departament, per variar, és ambigua, no 
ens queda clar si diuen sí, si diuen no, o potser..., donat que coneixem la pràctica habitual del 
departament, hem de ser realistes, i pensem que aquest com la resta d’ incompliments hauran de ser 
denunciats davant de la Inspecció de Treball.  
 
Vehicles DAAM, CCOO sol·licitem la relació actualitzada de vehicles i la seva antiguitat, el 
departament ens respon que ho mirarà. 
 
Sol·licitud desfibril·lador pel centre de treball de Torreferrussa, CCOO sol·licitem al DAAM que 
doti aquest centre de treball d’un desfibril·lador, el departament ens respon que ho valorarà, aquesta 
petició es fa extensiva a la resta de centres que el departament consideri que per la seva situació i 
característiques podria ser apropiat que tinguessin aquest aparell.  
 
Complement Perillositat treballadors dels Centres de Recuperació de Fauna Salvatge, el DAAM 
ens informa que ha decidit denegar aquest complement. Aquest és un tema que s’havia de debatre en 
aquest comitè, però el DAAM no ens ha lliurat ni la informació necessària per fer-ho, ni ens ha donat la 
oportunitat de tractar el tema com diu la legalitat i el sentit comú. Es limiten a informar de la seva 
decisió com un fet consumat, quina vergonya !!!, quin poc nivell que tenen aquests gestors de les 
retallades, quin poc respecte als treballadors/es i als seus representants !!!. 
  
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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