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DARRERA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT 
I SALUT (CSS) DEL DARP 14/12/2016 

 
Benvolguts/des companys/es, us fem un resum dels temes tractats en la darrera reunió del CSS: 
 
Compliment normativa accessibilitat centres de treball del DARP: El departament ens 
comunica que encara no ha finalitzat l’estudi que actualitzarà el pla d’accessibilitat dels centres de 
treball del DARP, (aquest estudi permetrà al departament determinar les accions necessàries per 
garantir l´accés als centres de treball als/les usuaris/àries i personal amb problemes de mobilitat). 
 
Operadors de Control: CCOO lamentem que no hi hagi la presència de cap responsable per 
tractar el temes, que estaven a l’ordre del dia, vinculats a la salut laboral d’aquest col·lectiu, com 
ara càrregues de feina o canvis informàtics. Hem de fer autocrítica sindical i reconèixer que la 
nostra voluntat d’ajudar a aquest col·lectiu ha estat mancada d’encert i no hem estat capaços de 
fer entendre als responsables del departament que s’ha d’aturar el desencert en l’organització dels 
operadors/es de control. Aquest és un tema recurrent i antic, difícil d’entendre. Tot i no ser 
optimistes no hem perdut l’esperança, farem unes reflexions i hi continuarem insistint. 
 
Estudi del clima laboral del Servei de Prevenció de Riscos Laborals - SPRL. Arran del 
cessament arbitrari i injustificat de la cap de Servei del SPRL l’any 2014, es va conèixer la situació 
de conflicte que estaven patint el personal d’aquest servei. En relació amb aquest tema, el 
departament ens informa que ja disposa del segon Estudi de clima laboral del Servei de Prevenció 
de Riscos i que en breu ens el farà arribar.  
 
Vestidors/Dutxes Oficines Comarcals (OC). El departament està elaborant un llistat de les 
oficines que no disposen de vestidors i dutxes amb la finalitat d’adequar-les a la normativa. 
Demanem que aquesta relació inclogui tots els centres de treball. Posem com exemple el 
Laboratori Agroalimentari de Cabrils que no disposa de vestidor ni dutxes.  
 
Trasllat OC Berguedà : L’ajuntament de Berga continua amb l’estudi, per tal d’iniciar les obres en 
l’edifici on s’ubicarà la nova Oficina Comarcal. No hi ha data pel trasllat. 
 
Trasllat OC Cerdanya , El departament segueix en negociacions amb l’Ajuntament de Puigcerdà, 
ja hi ha un edifici escollit. No hi ha data pel trasllat. 
 
Avaluació de riscos del grup Tècnic/a especialista-comunicacions i Operadors de Control. 
Aquesta avaluació s’ampliarà també al col·lectiu de tècnics especialistes en telecomunicacions, ja 
s’han iniciat els contactes amb les diferents unitats. També s’estan programant les visites per  
iniciar les avaluacions del Riscos Laborals. 
 



federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
C. Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

Canvis/adaptacions llocs de treball i sinistralitat. El departament ha lliurat als delegats la 
relació dels darrers canvis/adaptacions de lloc de treball per motius de salut i de la sinistralitat (que 
ha baixat respecte a l’any 2015).  
 
Mancances en la neteja dels centres de treball de Torreferrussa i Àrea Bàsica del Gironès. 
El departament ens informa que al mes de gener entrarà la nova empresa de neteja i aleshores 
farà les gestions per solucionar el problemes en la neteja del centre de Torreferrusa  
 
Font d’aigua OC Granollers. El departament comunica que s’estan fent obres en alguns baixants 
i que s’aprofitarà per habilitar un punt d’aigua per tal d’instal·lar una font. 
 
Fonts d’aigua de l’edifici de Serveis Centrals, Gran Via. El departament comunica que s’han 
canviat les fonts ubicades a les diferents plantes i s’ha fet un manteniment integral de totes les 
instal·lacions, preses d’aigua, canonades, aixetes, etc. Es posaran en funcionament en breu. 
 
Proposta de CCOO: publicació acta CSS a intranet. CCOO vam fer aquesta proposta amb la 
finalitat d’ aconseguir una major integració de la prevenció de Riscos al DARP. Actualment hi ha 3 
departaments de la Generalitat que ja ho estan fent: Governació, Interior i Justícia. El departament 
ens confirma la seva voluntat de fer-ho, però demana un temps per resoldre els temes de 
confidencialitat que comporta. 
 
Parc mòbil de DARP. El departament comunica que properament acaba un renting i es canviaran 
aproximadament uns 20-25 vehicles, es van fent licitacions segons van finalitzant i substituint 
vehicles en funció del pressupost. El departament ens informa que tindrà en compte les 
necessitats dels usuaris (veterinaris, agropecuaris, etc) per poder adequar les característiques 
dels vehicles en la mesura del possible.  
 
Vehicles/tractors ECA,s. El departament ens comunica que les sol·licituds de renovació de 
vehicles de les Escoles està en estudi a la Direcció de Serveis. En quant als tractors, ens informa 
que a les ECA Borges i Alfarràs es signarà un contracte menor per llogar dos tractors pel curs 
lectiu a l’EA Amposta i EAVallfogona. 
 
Trasllat personal edificis Diagonal. CCOO sol·licitem al departament si està previst el trasllat del 
personal del Centre de Treball de Diagonal. El departament ens informa que, tot i no estar 
confirmat, és molt probable ja que el Departament de Territori ha demanat disposar de més espai 
a l’edifici per traslladar les unitats i serveis ubicats al centre de Dr. Roux.  
 
Centre d’Estudis de Reus, el departament comunica, que està previst que aquest centre passi a 
formar part de l’Escola d’Administració Pública, adscrita al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. 
 
 
 
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 
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