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

 
 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la darrera reunió del CSS 
 
 
OC Berguedà, el departament, ens informa de que sembla ser que s’inicien de nou les 
negociacions per tal d’habilitar un nou espai al terme d’Olvan. Hi ha un apropament amb 
l’ajuntament per tal de buscar una solució, encara que no hi ha compromís ferm.  
 
OC de la Cerdanya, el departament ens informa que el Secretari General del DARP es va 
posar en contacte amb l’altra part negociadora, per tal de reiniciar les negociacions per 
habilitar un lloc a Puigcerdà. 
 
Centre de Mecanització Agrària, el departament ens informa que han finalitzat les obres 
en aquest Centre, consistents en retirar la coberta de fibrociment, sense cap incidència, 
en breu s’iniciaran les obres de la rampa d’accés. 
 
Avaluació de riscos dels Operadors de Control, el departament informà que ja està 
feta l’avaluació d’aquest col·lectiu. 
 
Centres amb fibrociment (Amiant) El Servei de Prevenció i la Unitat d’Edificacions i 
Sostenibilitat ens informen que encara no tenen un calendari d’actuacions pel 2018, per 
tal d’iniciar obres de retirada d’aquest material en els Centres afectats. 
 
Escales d’accés al Centre de Torreferrussa, encara que no hi ha previsió de reparació 
de les escales d’accés, el departament diu que en una propera visita del Director de 
Serveis, i per altra part del SPRL, avaluaran una possible actuació. 
 
Distribució espais posteriors a les obres a Serveis Centrals, atès que CCOO hem 
rebut diverses queixes relacionades amb la reducció de l’espai útil, un cop reubicat el 
Gabinet Tècnic als Serveis Centrals, i encara que el SPRL, ens comunica que les 
ubicacions compleixen amb la normativa d’espai i evacuació, el departament ens 
comunica que avaluarà el “ratio” entre espai/treballadors, un cop s’hagin retirar els mobles 
sobrants i el material que encara resta encaixat i pendent de destruir o d’arxivar 
definitivament.   
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Accidentalitat, el departament ens comunica que ha baixat l’accidentalitat respecte a 
l’any 2016. 
 
Centre Corporatiu de Terres de l’Ebre, ja esta feta la formació en prevenció i s’ha fet el 
simulacre sense incidències destacables, estan pendents de rebre l’informe del 
departament de Vicepresidència. 
 
Planificació de les activitats preventives del SPRL, atès que resten pendents 
actuacions planificades en principi pel 2017, el Servei de Prevenció encara no disposa del 
calendari; el lliuraran un cop estigui confeccionat. Es proposa lliurar-lo trimestralment, per 
tal de facilitar la planificació. 
 
OC del Maresme, es recull una queixa d’aquesta oficina, per una manca d’efectius. 
CCOO, en una darrera reunió del Comitè, ja vam exposar que en aquesta oficina 
mancava personal, ja que ha anat perdent efectius durant els darrers anys, fins arribar a la 
situació actual, en la que actualment i amb motiu d’una baixa ILT, només hi ha una 
persona d’atenció al públic. El departament diu que ho estudiarà.  
 
Obres a la façana exterior dels Serveis Centrals, el departament ens comunica que el 
dia 13 de desembre d’enguany es van iniciar les obres de reforç de la façana de Gran Via. 
L’obra és totalment exterior i no afectarà en principi als/les treballadors/es. Encara que hi 
pot haver molèsties per temes de soroll, els/les delegats/es de CCOO farem seguiment 
d’aquesta qüestió. Les obres son a càrrec de la propietat de l’edifici. 
 
 
 
 
Els/Les delegats/es de prevenció de CCOO del DAAM, continuem treballant  per 
solucionar els problemes relacionats amb els riscos laborals i defensar i millorar les 
condicions de treball dels treballadores i treballadors del departament. 
 
DELEGATS/DES DE PREVENCIÓ DE CCOO AL DAAM:  Si teniu suggeriments, propostes, consultes, etc.  
Els delegats de prevenció del CCOO estem a la vostra disposició: 
 
BARCELONA:  David Bonet Mateo dbonet@gencat.cat  
  Carles 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 
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