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DARRERA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT 
I SALUT (CSS) DEL DARP 15/03/2017 

 
Benvolguts/des companys/es, us fem un resum dels temes tractats en la darrera reunió del CSS: 
 
Avaluació de riscos del grup Tècnic/a especialista-comunicacions i Operadors de Control i 
estudi càrregues de treball Operadors/es de Control :  
A petició de CCOO i amb el suport de tots els sindicat del CSS, demanem al Departament que els 
Operadors de Control deixin de fer tasques que no els hi corresponen, com ara atenció centraleta 
telefònica, tasques administratives i d’atenció al públic. Així mateix, els sindicats demanem que els 
operadors del Control Vic siguin ubicats en un espai adequat  per fer les seves tasques.  
El Departament ens comunica que l’avaluació de riscos del grup Tècnic/a especialista-
comunicacions, ja està feta. L’avaluació de riscos del grup Operadors de Control està en procés, 
s’ha creat un grup de treball que està treballant en aquesta avaluació. 
 
Actuacions arran dels tràgics fets de 21 de gener de 2017 amb resultat de mort de dos 
membres del CAR. 
El departament ens informa de les actuacions fetes tant per donar suport al dol com per fer 
accions preventives amb els Guardes de Reserva i Operadors de Control. La informació donada 
pel departament no ens clarifica aquest tema, així doncs farem noves consultes al respecte.   
 
Actuació Mútua Asepeyo. Amb la informació de la què disposem i arran de les darreres 
actuacions d’aquesta Mútua, la part social d’aquest Comitè, unànimement (es a dir tots els 
sindicats representats) demanem que es facin les accions necessàries per extingir el conveni amb 
la Mútua Asepeyo i que s’obri un expedient informatiu de les darreres actuacions.  
 
Proposta de CCOO publicació acta CSS a intranet. La resta de sindicats del CSS també 
recolzen la proposta. El Departament ens comunica que, tot i estar d’acord amb la proposta, es vol 
consultar també al CSS d’agents rurals, per si és possible aplicar-ho als dos CSSs. Recordem que 
actualment hi ha 3 departaments de la Generalitat que ja ho estan fent. 
 
Compliment normativa accessibilitat i vestidors centres de treball del DARP: a petició de 
CCOO, el Departament ens ha lliurat el llistat amb els centres de treball del DARP, amb la 
informació de si compleixen o no la normativa referent a l’accessibilitat i la disponibilitat de dutxes. 
El departament s’ha compromès a lliurar al CSS un llistat complert amb els centres que manquen, 
com ara les escoles agràries. També s’ha compromès a lliurar-nos els terminis i prioritats per 
solucionar aquestes anomalies.  
 
Neteja Centre Torreferrussa. El Departament ens comunica que el problema de la neteja 
d’aquest centre, està relacionada amb una qüestió pressupostària, de moment no es dona solució 
al problema. 
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Parc mòbil de DARP.  CCOO demanem que es faci una bona tasca preventiva i no es descuidi el 
manteniment dels vehicles. El Departament ens informa que farà un recordatori als responsables 
de les diferents unitats de la necessitat de mantenir el parc mòbil adscrit en condicions adients de 
neteja exterior i interior, així com  garantir manteniment (pressió neumàtics, nivell líquids etc ) i les 
revisions anuals i/o per kms. 
CCOO també demanem que se’ns informi del criteris establerts per la renovació de vehicles. Se’ns 
comunica que hi ha un acord de Govern (que ens facilitaran properament) que insta a desfer-se 
dels vehicles de gas-oil, anteriors a l’any 2007. També ens comuniquen que a l’hora de fer les 
properes licitacions es tindran en compte les necessitats  dels diferents col·lectius d’usuaris. 
 
Trasllat OC Berguedà i OC Cerdanya. El Departament ens informa que el trasllat d’aquestes dos 
oficines, ja no depèn de l’administració, continuen les converses amb les parts implicades. 
L’oficina de Berga aniria a Olvan i la de la Cerdanya es quedaria a Puigcerdà mateix. No hi han 
dates pels trasllats. 
 
Trasllat personal edifici Diagonal. El Departament ens informa que de moment no hi ha cap 
novetat en relació al trasllat dels treballadors d’aquest edifici.  
 
Informe SSTT Terres de l’Ebre. El Departament ens informa que la Inspecció de Treball, en una 
resolució de data 19/12/2016, dóna el tema per tancat, un cop avaluat el seguiment de les 
mesures proposades. 
 
Centre de Mecanització Agrària. El Departament comunica que en breu s’iniciaran les obres en 
aquest centre, per tal de retirar tota la coberta de fibrociment.  
 
Grip Aviar. El departament ens informa que s’han establert tots els protocols que marca la 
normativa, tant pel que fa a les actuacions globals, com de protecció de les persones. Cal tenir en 
compte el fet que la soca que provoca la grip aviar no es patògena pels humans 
 
Revisions mèdiques. El departament ens informa que les revisions mèdiques no son obligatòries. 
El personal pot o no accedir a fer aquestes revisions 
 
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 Maria Fontanals.  arfonpu@gencat.cat     
LLEIDA:              Albert Molgó. amolgo@gencat.cat                  
TARRAGONA:  Xavier Agut.  xagut@gencat.cat 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT!!! 


