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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  (CSS) DEL DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I, ALIMENTACIÓ (DARP) 

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

 
Accessibilitat centres de treball del DARP: el departament ens informa que està actualitzant el 
pla d’accessibilitat dels centres de treball del DARP, aquest estudi permetrà al departament 
determinar les accions necessàries per garantir l´accessibilitat dels usuaris/es i treballadors/es als 
centres de treball, i aturar l’incompliment de les normatives d’accessibilitat als establiments de 
l’administració pública. 
 
OC Segrià: El departament, en la reunió del CSS del mes de juny, en resposta a la sol·licitud de 
CCOO per posar vestidor i fer accessible l’oficina va manifestar el següent: “que per valorar la 
realització de l’execució d’obres en dependències del Departament es té en compte els espais que 
són de propietat i els que són de lloguer, així com el temps restant de vigència del corresponent 
contracte en aquest darrer cas. Com sigui que precisament l’Oficina Comarcal del Segrià és de 
propietat està previst fer un projecte d’accessibilitat que, evidentment, restarà sotmès a 
disponibilitat pressupostària. Respecte les dutxes informa que s’ha d’acabar de valorar. Sobre 
l’aigua calenta manifesta que és una qüestió que està relacionada amb el fet de tenir dutxes.” 
 
OC Berguedà: El departament ens informa que està quasi bé confirmat, el trasllat d’aquesta 
oficina al municipi d’Olvan en un local municipal, en cessió d’ús.  
 
Vestidors Oficines Comarcals (OC): En resposta a la petició de CCOO de disposar d’un llistat 
d’oficines que incompleixen la normativa, el departament ens informa que està acabant el llistat d’ 
oficines sense vestidor, i que farà una valoració dels terminis, viabilitat o sistemes provisionals 
alternatius (com ara la utilització de vestidors d’altres centres de treball) per cada una de les 
oficines. 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.  
 
Operadors de Control. El departament ens informa que respecte la petició de CCOO feta el 
darrer CSS, ha iniciat l’actualització de dades d’aquest col·lectiu. Es crea un grup de treball i es 
farà una Avaluació de riscos psicosocials. 
També es farà l’avaluació de riscos del grup Tècnic/a especialista-comunicacions. 
 
Pantalles de visualització de dades: CCOO tornem a demanar que abans de posar un nou 
programa informàtic en funcionament, s’avisi als usuaris dels nous canvis. Per evitar fatiga visual i 
moviments repetitius també demanem que s’estudiï si la visualització de dades és adequada pel 
treballador.  
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Incidències Informàtiques: És molt important que els treballadors les comuniquin on 
correspongui sinó no en queda constància i no poden reclamar a l’Àrea TIC. 
 
Àrea Regional del CAR a Girona: Referent a les repercussions que té el seu funcionament sobre 
la resta de personal del DARP. El departament ens informa que ja hi estan treballant. 
 
Mancances en la neteja dels centres de treball de Torreferrussa i Àrea Bàsica del Gironès. 
El departament pren nota de l’existència d’aquestes mancances, i informarà de les accions fetes 
per a la seva solució. 
 
Estudi Clima Laboral (2ona fase) al Servei de Prevenció de Riscos Laborals: El departament 
ha escollit en concurs públic l’empresa “ Excelencia y Garantia de Salud en el Trabajo” per a dur a 
terme la 2ona fase de l’estudi. Des de CCOO desitgem que facin honor al seu nom, i duguin a 
terme un bon estudi per aquest important servei del DARP 
 
Finalització contractes de lloguer centres de treball: El departament ens informa que la 
Direcció General de Patrimoni ha donat instruccions en el sentit que els centres de treball que 
finalitzin el contracte de lloguer, el nou contracte s’haurà de fer mitjançant concurs públic. En el 
plec de condicions s’estableix entre d’altres, que els locals compleixen la normativa de vestidors i 
accessibilitat. 
 
Font d’aigua OC Granollers: El departament ens informa que un cop s’acabin els treballs dels 
baixants d’aigua, es podrà solucionar aquest tema. 
 
Proposta de CCOO publicació acta CSS a intranet: CCOO ha fet aquest proposta amb la 
finalitat de aconseguir un CSS més operatiu, amb més transparència, informació, participació 
entre d’altres avantatges. CCOO davant alguns dubtes que van sorgir en membres del CSS, sobre 
aspectes com ara terminis, redactat, confidencialitat,..., ens vam comprometre a buscar més 
informació en departaments que ja ho estan fent, i tractar-ho en el proper CSS.  
 
Bloqueig Porta d’emergència EA Manresa: CCOO informa que tot i les gestions fetes per la 
direcció del centre i els delegats de prevenció, la sortida d’emergència del pàrquing de l’EA de 
Manresa segueix bloquejada. El departament pren nota i farà gestions amb la propietat del 
pàrquing, així com indicarà les mesures preventives adients a seguir en aquesta situació. 
 
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!! 


