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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ  

 
Benvolguts/des companys/es, us resumim tot seguit els temes tractats a la darrera reunió del CSS del 
DARP. 
 
 
Simulacres emergències DARP 2017 
 
Durant l’any 2017, dels 80 centres de treball tan sols tenim constància que 14 hagin fet simulacre 
d’emergències. CCOO demanem que tots els centres que no hagin fet el preceptiu simulacre d’emergències 
2017 el facin abans d’acabar el primer semestre 2018. 
 
 
Simulacre d’emergència Serveis Central (Gran Via).  
 
Durant el simulacre d’emergències 2017 d’aquest centre, 6 companys/es van decidir no participar-hi, per la 
qual cosa no es va poder evacuar l’edifici. CCOO hem sol·licitat i esperem informació detallada d’aquests 
fets. El Departament es compromet a fer una nota recordant la importància de participar en les activitats 
preventives i a fer un nou simulacre d’evacuació a SSCC abans del mes de juliol 2018.  
 
 
Edifici de Torreferrussa.  
 
El departament ens informa que ja s’han comprat 39 taquilles per aquest centre. Atès que aquest centre 
està actiu les 24 hores dels dia els 365 dies de l’any, el Departament es compromet a estudiar si fa una 
nova licitació del concurs de neteja que cobreixi també els festius, vacances, etc., a fi i efecte d’evitar 
situacions lamentables de manca de neteja en aquests períodes. 
 
 
Situació actual petició vestidors i disconfort tèrmic lavabos del Laboratori de Cabrils. 
 
CCOO demanem informació al departament sobre la situació d’algunes mancances d’aquest laboratori (el 
Departament té previst fer una zona de vestidor i solventar el problema de disconfort tèrmic i també ha 
previst fer accions de millora per treure el material dipositat als passadissos, armaris, despatxos, etc.). 
 
 
OC Maresme.  
 
CCOO sol·licitem informació sobre si s’han implementat les mesures proposades per la intervenció 
psicosocial del Servei de Prevenció de Riscos. El Departament en comunica que no s’han implementat, però 
que s’ha donat suport administratiu puntual quan es necessita. CCOO valorem aquest suport, però com és 
lògic, considerem que s’han de dur terme el més aviat possible les mesures proposades en l’informe dels 
tècnics del servei de Prevenció.  
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Coordinació Activitats.  
 
CCOO demanem la relació d’ empreses i personal que es troben fent serveis vinculats al DARP sense ser 
personal propi del DARP, per poder fer una correcta coordinació d’activitats preventives. El Departament es 
compromet a lliurar-nos la informació que estableixi la legislació vigent. 
 
 
Cens instal·lacions del DARP amb amiant.  
 
CCOO sol·licitem que es faci un calendari per seguir les directrius europees d'aquest tema. El Departament 
ens informa que té previst fer la detecció d’amiant, prioritzant primer les escoles laboratoris i piscifacotories, i 
que s’anirà informant al CSS de les visites realitzades.  
 
 
Llistat centres DARP que no disposen de dutxes/vestidors i/o amb problemes d’accessibilitat.  
 
El Departament lliura el llistat actualitzat d’aquesta temàtica. Ens informa que l’Oficina Comarcal del Vallès 
Oriental, situada a Granollers, ja disposa de vestidor i dutxes. CCOO valorem molt positivament l’esforç del 
Departament per anar solucionant aquesta important mancança d’alguns dels nostres centres de treball. 
 
 
Trasllat OC Cerdanya i OC Berguedà.  
 
El departament ens informa que el trasllat de l’OC Cerdanya es durà a terme en breu. S’està gestionant 
però encara no hi han terminis pel trasllat de l’OC Berguedà a Olvan (cessió gratuïta de les instal·lacions). 
CCOO, tot i entendre l’interès de trobar un edifici cedit sense cost econòmic, sol·licitem que s’estableixi un 
termini per materialitzar el trasllat i que en cas que es sobrepassi s’opti per la licitació de lloguer atès que fa 
més de 10 anys que aquesta oficina (per no complir els requisits) està pendent d’un trasllat que sempre 
s’està gestionant però que mai arriba. 
 
 
Escola Agrària de Vallfogona. 
 
El Departament ens informa que es faran unes obres a l'edifici annex amb una durada d’uns sis mesos. 
 
 
Centre de Santa Caterina de Girona. 
 
El Departament ens informa que els vehicles que es van perdre en les inundacions de l’aparcament de 
Santa Caterina, de moment no es podran substituir fins una propera licitació. Llavors es possible que s’hagi 
de fer un redistribució entre unitats. 
 
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/DES 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   Jaume Castells jaume.castells@gencat.cat.   
TARRAGONA:  Xavier Agut xagut@gencat.cat 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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