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DARRERA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT 
I SALUT (CSS)  DEL DARP 07/06/2017  

 
Benvolguts/des companys/es, us resumim els temes tractats en la darrera reunió del CSS: 
 
Mala praxi Mútua Asepeyo. CCOO exposem nous casos de mala atenció als 
treballadors/es del departament per part d’aquesta mútua. De nou, la part social d’aquest 
Comitè, unànimement (és a dir, tots els sindicats representats) demanem que es facin les 
accions necessàries per extingir el conveni amb la Mútua Asepeyo. El departament 
comparteix aquest desacord en les darreres actuacions d’aquesta mútua. També se’ns 
informa que sembla ser que la Mútua Asepeyo, ha fet marxa enrere i torna a acceptar que 
els accidents en el temps d’esmorzar siguin considerats accidents laborals (només 
faltaria !, així ho diu la normativa i la jurisprudència, no entenem com se li 
consenteixen a aquesta empresa fets com aquests) . Per altra banda, Funció Pública 
també ha contactat amb la mútua per fer-li arribar el seu desacord, però al mateix temps li 
ha prorrogat els seus servies fins l’any 2018, massa contradictori, pel nostre gust. 
 
Compliment normativa accessibilitat i vestidors centres de treball del DARP. CCOO 
agraïm al departament l’elaboració i lliurament del llistat de centres amb la seva situació 
respecte aquests dos paràmetres. CCOO fem les següents consideracions: 
 alguns terminis per adequar les oficines a les normatives de vestidors i accessibilitat 

són excessivament llargs, com ara  l’any 2022 (OC Pla d’Urgell) o 2025 (OC Garrotxa). 
 CCOO demanem que s’incorporin al llistat els centres que falten com ara les 

piscifactories i Àrees Bàsiques amb personal de l’àmbit d’aquest Comitè. 
 En relació amb les Escoles Agràries del departament, tan sols n’hi ha 2 amb 

accessibilitat adaptada d’un total de 14 escoles. CCOO considerem que hauria 
d’haver-hi una previsió per adequar la seva accessibilitat a la normativa.  

 
Cens de les instal·lacions del DARP amb amiant. CCOO sol·licitem una relació dels 
edificis del Departament amb amiant (element altament cancerigen). Aquesta és una línia 
d’acció global de CCOO en compliment de la normativa europea que demana tenir uns 
cens d’instal·lacions amb amiant i un pla per enretirar-ho. La normativa exigeix fer-ho 
abans del 2030. El departament es compromet a fer un primer cens de centre amb amiant 
detectable, ja que hores d’ara no té els recursos per fer un cens complert, tot i que sí ho té 
previst. En relació amb les escoles Agràries, CCOO demanem que es prioritzi el seu 
tractament. 
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Centre de Mecanització Agrària. Aquest estiu es faran obres per retirar la coberta de 
fibrociment. Farem seguiment. 
 
 
Parc mòbil de DARP.  En resposta a una proposta de CCOO, el departament ens 
informa que s’ha fet un recordatori als responsables de les diferents unitats per a que 
garanteixin el manteniment del parc mòbil adscrit (pressió neumàtics, nivell líquids, etc.) i 
les revisions anuals i/o per km. Així com mantenir el vehicles en les condicions adients de 
neteja exterior i interior. El departament amb la finalitat de millorar la notificació de les 
incidències, també té previst de fer un recordatori als usuaris dels vehicles. El 
departament ens informa que hi ha una proposta de donar de baixa els vehicles de gasoil 
anteriors al 2008. 
 
 
Avaluació de riscos del grup Tècnic/a especialista-comunicacions i Operadors de 
Control i estudi càrregues de treball Operadors/es de Control. El departament ens 
informa que l’avaluació de riscos del grup Tècnic/a especialista-comunicacions està en la 
darrera fase, elecció del tipus d’EPI (Equips de protecció individuals) necessaris. També 
se’ns informa que l’avaluació del grup Operadors/es de Control, està pendent de rebre un 
informe sindical, per finalitzar l’estudi. 
 
 
Neteja Centre Torreferrussa. El departament continua sense donar solució a la manca 
de neteja d’aquest centre. Aquesta problema es veu agreujat els dies festius, on no es fa 
cap tipus de neteja; tenint en compte, que aquest centre de treball està en servei les 24 
hores, tots els dies de l’any, els sindicats mostrem el nostre desacord en la manca de 
solucions que està oferint el departament en aquest tema.  
 
 
Seu corporativa Terres de l’Ebre. El departament informa que el trasllat del personal del 
DARP es farà la 2na setmana de juliol. Posteriorment es farà l’avaluació de riscos General 
i la avaluació de riscos del Personal. CCOO demanem que aquests tipus d’avaluació es 
faci abans de l’entrada del personal als edificis, per millorar el procediment preventiu. 
 
 
OC Vallès Oriental. El departament, a petició de CCOO, informa que ja s’ha habilitat el 
sistema de tancament de la porta principal d’aquest centre,  
 
 
Trasllat OC Berguedà. El departament informa que el trasllat d’aquesta oficina al 
municipi d’Olvan ha quedat suspès i que es farà un concurs públic per trobar un centre on 
fer el trasllat. 
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Trasllat OC Cerdanya. Continuen les negociacions amb l’Ajuntament de Puigcerdà pel 
seu trasllat.  
 
 
Laboratori de Cabrils. El departament informa que està previst fer-hi vestidor i actualitzar 
altres aspectes com els espais d’emmagatzematge. CCOO demanem que s’informi els 
treballadors del Laboratori de Cabrils que poden utilitzar les dutxes de la planta baixa, en 
un espai ocupat per una entitat no gestionada pel DARP. 
 
 
Edifici Diagonal. CCOO ens interessem per la situació del trasllat dels treballadors 
d’aquest edifici. El departament informa que el Gabinet Tècnic es traslladarà durant els 
propers mesos a SSCC de Gran Via. 
 
 
Edifici DR. Roux. El departament informa que està previst properament treure la moqueta 
del terra, això evitarà al·lèrgies i altres contraindicacions que provocava aquest tipus de 
sol. 
 
 
Càrregues de feina Direcció General dels Agents Rurals i OC Bàges. Els sindicats 
exposem la manca de recursos humans d’aquestes unitats per donar servei a les tasques 
que tenen encomanades. CCOO considerem que quan es detecten aquestes situacions, 
que malauradament són habituals, cal realitzar els estudis de càrrega de feina per 
quantificar aquesta mancança, i poder sol·licitar més recursos o bé disminuir les tasques. 
 
 
Proposta de CCOO publicació acta CSS a intranet. El departament ens informa que 
com a departament no té cap inconvenient, però que està a l’espera d’una instrucció de 
funció pública al respecte.  
 
 
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 


