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PROPERA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DARP 
16/03/2016 

 
Us fem un resum dels temes proposats per la propera reunió del CSS. 
 

 Sol·licitud de la relació de centres de treball amb personal del DAAM, 2016. 
 Sol·licitud  de la relació dels simulacres d’emergència efectuats en 2015. 
 Sol·licitud  de la Planificació de l’Activitat Preventiva proposada pel l’any 2016. 
 Sol·licitud  de la Coordinació de les Activitats Preventives (Relació d’empreses i 

d’autònoms, que treballen pel DARP) 
 Situació dels vehicles del DARP, afectats per la Revisió de seguretat proposada per la 

marca Nissan (incidència mecànica, coixins de seguretat)  
 Situació del Servei de Prevenció. 
 Petició d’avaluació de riscos dels oficials de 1ª Prevenció d’Incendis (campanya 

d’estiu). 
 Petició d’avaluació de riscos dels tècnics especialistes de telecomunicacions 

“Quebecs”. 
 Situació de les oficines del DARP, on encara manquen  dutxes/vestuaris. 
 Situació de la petició que es va fer sobre l’accés a la Finca “Can Poc Oli” Manresa. 
 Sol·licitud de la relació de vehicles amb l’antiguitat i la ubicació física. 
 Desconfort tèrmic als serveis de l’Edifici “El Sucre” Vic. 
 Proposta d’instal·lació d’una font d’aigua a la OC del Vallés Oriental, Granollers. 
 Proposta avaluació periòdica de riscos psicosocials als operadors de control. 

 
Els delegats de prevenció de CCOO del DAAM, continuem treballant  per solucionar els problemes 
relacionats amb els riscos laborals i defensar i millorar les condicions de treball dels treballadores i 
treballadors del departament. 
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  Eduard Serra. eduard.serra@gencat.cat 
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