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

 
Us fem un resum dels temes tractats en la darrera reunió del CSS. 

 
Serveis Territorials de Tarragona. CCOO ens interessem pels problemes d’humitat 
relativa de l’aire d’aquest centre, el departament en respon que ho estan solucionant. 
 
Edifici DARP 2 de Lleida, CCOO demanem que se solucionin els problemes de sorolls, 
vibracions, temperatura i lumínics de la 1a planta, el departament ens informa que tenen 
previst solucionar-ho en breu. 
 
Situació de les oficines del DARP, on encara manquen  dutxes/vestuaris. CCOO 
recordem que les oficines comarcals del Vallès Oriental (Granollers) i Vallès Occidental 
(Sabadell), no disposen de vestidors/dutxes pel personal veterinari, tal com estableix la 
normativa. El departament respon que valorarà aquesta situació. 
 
Accés a la Finca “Can Poc Oli” Escola Agrària de Manresa. La finca no disposa 
d’accés peatonal des del nucli urbà. El departament informa que s’està estudiant un 
projecte en el que s’han afegit a més de l’Ajuntament de Manresa i el  departament, 
d’altres entitats. Aquest projecte consisteix bàsicament en connectar la finca a un camí 
peatonal que circula per la vora del riu Cardener fins la estació i el nucli urbà de Manresa. 
 
Proposta avaluació periòdica de riscos psicosocials als operadors/res de control. 
CCOO demanem que donada la modificació de les condicions substancials de treball que 
ha patit recentment aquest col·lectiu, es faci l’ avaluació de riscos dels operadors aquest 
any 2016, com marca la normativa laboral. CCOO afegim un altre motiu,  com ara que 
mesures correctores importants previstes a l’anterior avaluació de riscos no han estat  
implementades amb èxit.   
El Departament ens respon que no tenen prou personal, CCOO demanem al Departament 
que doti dels recursos necessaris al Servei de Prevenció per fer la seva feina. 
 
Pla d’emergència Finca “Torreferrussa” El departament ens comunica que està en 
marxa la confecció d’un nou pla d’emergència per aquesta finca, que inclou la formació i el 
simulacre d’emergència, la previsió es d’uns 3 mesos mes o menys i es farà conjuntament 
amb la col·laboració amb el servei de prevenció de les empreses que comparteixen en el 
mateix espai. 
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Desconfort tèrmic als serveis de l’Edifici “El Sucre” a Vic. Els delegats de CCOO, 
hem rebut queixes durant aquest mesos per les baixes temperatures als lavabos 
d’aquesta instal·lació, sol·licitem al departament faci un mesurament de la temperatura. El 
departament ens comunica que es va fer un mesurament, posteriorment a una modificació 
de las sortides de calefacció i que el problema està solucionat. 
 
Proposta d’instal·lació d’una font d’aigua a la OC del Vallés Oriental, Granollers.  
Degut a la ubicació d’aquesta oficina, aïllada del nucli urbà, proposem que el departament 
es faci càrrec de la font d’aigua potable, que actualment corre a càrrec de les 
treballadores i treballadors, el departament ens comunica que estudiarà la proposta. 
 
Informació diversa. Per tal de poder desenvolupar amb garanties les tasques 
preventives durant l’any 2016, els delegats/des de prevenció de CCOO hem sol·licitat la 
següent informació, que el departament ens l’ha lliurat prèviament la reunió: 
 

 Relació de centres de treball amb personal del DAAM, 2016. 
 Relació dels simulacres d’emergència efectuats en 2015. 
 Planificació de l’Activitat Preventiva proposada pel l’any 2016. 
 Relació d’empreses i d’autònoms, que treballen pel DARP 
 Avaluació de riscos dels oficials de 1ª Prevenció d’Incendis forestal 
 Avaluació de riscos dels tècnics especialistes de telecomunicacions 

El departament ens informa que la relació de vehicles amb l’antiguitat i la ubicació física, 
ens la lliuraran en breu. 
 
Revisió de seguretat proposada per la marca Nissan. Els delegats de prevenció de 
CCOO demanem per la situació dels vehicles del DARP, afectats per la Revisió de 
seguretat proposada per la marca Nissan (incidència mecànica, coixins de seguretat)  
El departament ens comunica que hi ha un 100 vehicles aproximadament afectats per 
aquesta revisió dels qual mes de la meitat, ja l’han passat, sense cap incidència, la resta 
de vehicles la passarà en breu.  
 
 
Els delegats/des de prevenció de CCOO del DARP 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. 
 
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 Mateo dbonet@gencat.cat  Carles Rodríguez.  crodriguezb@gencat.cat  
  Eduard Serra. eduard.serra@gencat.cat 
GIRONA:  Rosa Maria Fontanals.  arfonpu@gencat.cat     
LLEIDA:  Albert Molgó. amolgo@gencat.cat     
TARRAGONA:  Xavier Agut.  xagut@gencat.cat 


