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

 
Properament es durà a terme la reunió trimestral del Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
(CSSL) del nostre departament. EL CSSL és un òrgan paritari i col·legiat format per nou 
representants designats per l’Administració i per nou delegats/des de prevenció designats 
per les organitzacions sindicals. El seu funcionament ve regulat per la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269 de 10 de novembre).  
 
L’ordre del dia és el següent: 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió 04/2016, 02/2017 i 03/2017. 
2. Seguiment dels temes tractats a la darrera reunió. 
3. Informació sobre canvis/adaptacions de lloc de treball per motius de salut, accidentalitat i 

incidents.  
4. Informació sobre aplicació del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució 

de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.  
5. Coordinació d’activitats empresarials al centre corporatiu de Girona.  
6. Seguiment de les mesures correctores d’avaluacions de riscos laborals i psicosocials.  
7. Planificació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per al 2018.  
8. Calendari reunions 2018. 
9. Torn obert de paraula.  

 
També  farem el seguiment del següents temes tractats en anteriors CSSL: 
 

Accessibilitat centres de treball del DARP, vestidors/dutxes centres de treball DARP. 
Avaluació de riscos del grup Tècnic/a especialista-comunicacions i Operadors de Control. 
Estudi càrregues de treball Operadors/es de Control Trasllat OC Berguedà i OC Cerdanya. 
Situació parc mòbil DARP (manteniment i neteja vehicles, criteris renovació, adequació 
vehicles a col·lectius i/o tasques, vehicles i tractors Escoles...). Situació CFEA Reus.  

 
 
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 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
mailto:dbonet@gencat.cat
mailto:crodriguezb@gencat.cat
mailto:eduard.serra@gencat.cat
mailto:arfonpu@gencat.cat
mailto:amolgo@gencat.cat
mailto:xagut@gencat.cat

