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COMITÈ DE SALUT LABORAL (CSS) DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, 
RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ (DARP) 

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

 
Vestidors i accessibilitat OC Segrià. CCOO sol·licitem al departament que es solucioni el problema de la 
manca de dutxes i d’accessibilitat d’aquesta oficina, ja que es troba ubicada en un primer pis sense 
ascensor ni rampes d’accés. Cal recordar que la manca de dutxes suposa un incompliment de la normativa 
laboral i afecta també les Oficines Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, demanem al departament que 
solucioni aquest problema i també que ens informi si hi ha més oficines amb aquesta problemàtica. Cal 
recordar que el personal veterinari de les oficines comarcals realitza inspeccions sanitàries sobre el terreny, 
manipulant animals en granges de bestiar, amb el que això comporta d’olors, contacte amb elements 
potencialment patògens, etc.  

 
Accessibilitat i mancances OC Berga. Els delegats de CCOO demanem que se solucioni el problema 
d’accessibilitat d’aquest centre de treball (oficina ubicada en un primers pis sense ascensor ni rampes 
d’accés). CCOO també hem posat en coneixement del departament mancances preventives i anomalies 
com ara cablejats d’ordinador sense agrupar, problemes ergonòmics per mobiliari defectuós, problemes 
lumínics i de temperatura per manca de persianes i tendals...  
 
Seguiment comunicació de riscos edifici Dr. Roux, DG Forest. CCOO ens interessem pel comunicat de 
riscos que va remetre el departament en data 20 d’abril sobre una sèrie d’incidències a la DG de Forest a 
l’edifici de Dr. Roux (ventilació lavabos, il·luminació general i estat de la moqueta). El departament ens 
informa que s’està treballant per millorar-ho, però la moqueta no està previst treure-la.  
 
Desconfort edifici DARP 2 de Lleida. El departament ens comunica que ja s’ha solucionat una bona part 
de la problemàtica i que ja s’han fets els tràmits per solucionar la resta de problemes de la primera planta 
d’aquest edifici (sorolls, vibracions, temperatura i factors lumínics). 
 
Programes informàtics CCOO demanem al departament que garanteixi que s’avisa amb temps suficient 
als usuaris de les actualitzacions i canvis de programari informàtic i, si cal, es faci la formació corresponent. 
També demanem que es compti amb l’opinió dels treballadors a l’hora de dissenyar els programes i es 
tinguin en compte elements ergonòmics com ara la visualització amigable.  

 
Relació personal autònom escoles agràries. 
CCOO demanem el llistat complert d’aquest personal, per poder fer la tasca preventiva corresponent. 

 
Revisió vehicles Nissan del DARP. 
Els Departament informa que dels vehicles afectats per la revisió de seguretat proposada per Nissan 
(incidència mecànica, coixins de seguretat), manquen algunes revisions que seran fetes properament.  

  
Accés Finca Escola Agrària Manresa. 
L’any passat CCOO vam informar al CSS que l’accés a peu o amb bicicleta a l’escola no era segur. Se’ns 
comunica que arran de les gestions fetes pel DARP, l’Ajuntament de Manresa farà els arranjaments 
necessaris per garantir l’accessibilitat segura. 
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Font d’aigua OC Granollers. En l’anterior reunió CCOO vam exposar aquest punt. El Departament ens 
informa que, per un problema tècnic de baixants d’aigua, encara no han trobat una solució. 

 
Vestidors personal campanya d’estiu de Torreferrussa, CCOO vam demanar que se solucionés la 
manca de vestidors que van patir l’estiu 2015 aquests companys, el departament ens informa que ja s’han 
habilitat els vestidors i dutxes corresponents. 

  
Implementació mesures correctores SSTT Terres de l’Ebre. El Departament ens informa que s’han 
implementat els canvis per solucionar aquest tema. 

 
Tractors escoles agràries, CCOO demanem que es facin les accions necessàries pel correcte 
funcionament del tractor de l’Escola Agrària de Borges. CCOO demanem també que es dugui a terme un 
seguiment de l’estat de la resta de tractors de les diferents escoles agràries. 
 
Modificació Informe de prevenció. L’any 2014 el Departament va lliurar als delegats de prevenció un 
informe de valoració del Clima laboral del Servei de Prevenció. El mes d’abril de 2016, CCOO vam tenir 
accés a l’informe original, detectant nombroses diferències respecte el que se’ns va lliurar. CCOO demanem 
que es lliuri l’informe original als membres del CSS i lamentem aquest fet, un més en la gestió del conflicte 
del SPRL, que va suposar, entre d’altres, l’injust cessament de la cap del Servei de Prevenció l’any 2014. 
CCOO seguim procurant que aquest tema es gestioni de la manera més segura possible.  
 
Proposta de CCOO publicació acta CSS a Intranet. Aquest punt va quedar ajornat pel proper CSS.  
 
Operadors de Control. El Departament ens informa que respecte la petició de CCOO feta el darrer CSS, 
està en disposició d’actualitzar l’avaluació de riscos psicosocials d’aquest col·lectiu.  
 
CCOO donem suport a la implantació de la pantalla d’emergències del 112 als Controls Territorials. 
Considerem que és una eina de treball que fa més efectiva la gestió de l’emergència i es guanya temps. Ara 
bé, CCOO estem en desacord amb la manera com s’ha fet la implantació. Bàsicament, el Coordinador 
Tècnic de la Xarxa de Comunicacions ha anat als centres de transmissions, deixant un parell de còpies 
referents al 112 per tal que les consultin el treballadors i avisant que el canvi entraria en vigor als dos dies, 
moment en què el 112 passaria directament les trucades als controls territorials, perquè així havia estat 
decidit.  
 
Aquesta manera d’actuar incompleix el dret d’informació i participació dels treballadors i els seus 
representants, i tampoc ajuda a fer un canvi eficient i eficaç. CCOO demanem que el procés per assumir 
noves tasques es faci amb la formació i terminis adequats, que es valori la tasca dels operadors en conjunt i 
que es facin els ajustaments necessaris per què els increments de les càrregues de treball que suposen les 
noves tasques siguin assumibles. 

 
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  
GIRONA:  Rosa M. Fontanals arfonpu@gencat.cat   
LLEIDA:  Albert Molgó. amolgo@gencat.cat     
TARRAGONA:  Xavier Agut. xagut@gencat.cat 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


