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REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DAAM - 30/09/2015 
 
Obres a l’edifici dels Serveis Centrals del DARP. El departament comunica que properament, durant el mes d’octubre 
i depenent de la climatologia, s’iniciaran les obres de substitució del baixants de tot l’edifici. Les obres corren a càrrec 
del nou propietari de l’edifici i consistiran en canviar els desaigües finals, ubicats a la planta -1, així como la instal·lació 
de tots els nou baixants, i el recobriment dels antics, ubicats a les quatre cantonades de l’edifici, això afectarà a la part 
de personal ubicat en aquets sectors. En qualsevol cas el departament informarà als delegats i a través de la Intranet, 
de l’inici de les obres i del procediment a seguir en tot moment. Les obres es faran durant els caps de setmana i duraran 
entre 8 i 10 setmanes.  
 
Simulacres d’incendi. Els delegats de CCOO vam sol·licitar els informes sobre les conclusions dels simulacres 
d’incendi, així com la programació dels propers simulacres. La UPRL, ens comunica que està pendent d’acabar de 
confeccionar-ho per tal de poder lliurar-lo en breu. 
 
Estudi de les condicions termo-higromètriques SSTT C.Central i OC d’Osona edifici “El Sucre”. El departament 
ha lliurat als delegats l’informe definitiu. Les conclusions de l’estudi son correctes, es troben dins dels valors de 
referència.  
 
Desfibril·lador Torreferrussa. El departament comunica que encara que per normativa no és obligatori disposar d’un 
desfibril·lador en aquesta Unitat, estan estudiant la possibilitat i en breu ens diran quelcom.  
 
Parc mòbil de DARP. S’han distribuït diferents vehicles a diverses unitats, seguint criteris de necessitat i urgència.  
 
OC de Puigcerdà. El departament segueix en negociacions amb l’Ajuntament de Puigcerdà per tal de que ens cedeixi 
un espai per ubicar la Oficina Comarcal. 
 
PN d’Aigüestortes. Els delegats de CCOO vam sol·licitar fer l’avaluació de riscos del PN d’Aigüestortes, el departament 
ens comunica que, segons el nou decret 212/2015 de data 22 de setembre, els Parcs Naturals passen a ser gestionats 
pel departament de Territori i Sostenibilitat, per la qual cosa ja no són competència del DARP. 
 
Canvis/adaptacions llocs de treball. El departament ha lliurat als delegats la relació dels darrers canvis/adaptacions 
de lloc de treball, per motius de salut. 
 
Finca “Can poc oli” ECA Manresa. Els delegats de CCOO hem sol·licitat que es faci un estudi de la possibilitat de 
condicionar els accessos a la finca. Actualment no s’hi pot arribar en transport públic i és perillós accedir-hi caminant o 
en bicicleta. El departament diu que ho estudiarà. 
 
 

Els delegats de prevenció de CCOO del DAAM, continuem lluitant per solucionar els problemes 
relacionats amb els riscos laborals i defensar i millorar les condicions de treball dels treballadores i 

treballadors 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  dbonet@gencat.cat   Carlos Rodríguez.  crodriguezb@gencat.cat  
  Eduard Serra. eduard.serra@gencat.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 
 


