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Benvolguts/des companys/es, us resumim tot seguit els temes tractats a la darrera reunió del CSS del 
DARP. 
 
 
Simulacres d'emergències  DARP 2017 
 
CCOO insistim que els centres que no van fer el simulacre corresponent a l’any 2017, el facin el primer 
semestre de 2018. Tot i l’interès i el compromís del Departament per solucionar aquest tema, CCOO 
pensem que el baix índex de simulacres realitzats per centres del DARP és un indicador que encara queda 
molt per fer per una integració acceptable de la prevenció i la salut laboral en el DARP.  
 
 
Salut Laboral Operadors/es de Control 
 
Sol·licitem al Departament que es respectin el calendaris de treball dels Operadors/es de Control de la 
Direcció General dels Agents Rurals; hem constatat que s’estan fent modificacions dels horaris comunicats 
als treballadors i als sindicats. Aquests canvis comporten que els Operadors de Control hagin de canviar el 
torn o l’horari de la jornada de treball ressenyada al calendari anual, per tal de cobrir baixes, absències i 
vacances d’altres companys. Aquest fet, recollit en diferents informes de Salut laboral sobre els 
operadors/es de control, està reconegut com a  generador de malestar i estrès. A banda, cal afegir que 
també dificulta la conciliació de la vida laboral i familiar, l’organització personal i, per acabar-ho d'adobar, no 
és legal.  
 
El Departament es compromet a estudiar que està succeint abans de donar-nos una resposta. Ho esperem, 
i desitgem que ho solucioni en breu, perquè la problemàtica d’aquest col·lectiu ja és antiga. CCOO, 
rebutgem enèrgicament que la manca històrica d’efectius d’aquest col·lectiu es pugui fer servir per a 
justificar que el perjudici a la salut laboral de treballadors i treballadores considerats individualment i 
col·lectiva –derivats d’aquestes condicions laborals canviants-, sigui un problema insoluble, o la resolució 
del qual no sigui no sigui qüestió prioritària per sobre de qualsevol altra consideració. 
 
 
Oficines comarcals - OC Maresme 
 
CCOO insistim en la necessitat d’implementar les 2 mesures proposades per a la OC Maresme; mesures 
recollides en l’informe de la intervenció psicosocial del Servei de Prevenció de Riscos al maig del 2017. 
Creiem que això és necessari per coherència i perquè malgrat el suport administratiu que s’hi està donant, 
el problema continua. També demanem que es faci extensiu a les oficines comarcals que tinguin aquesta 
situació de manca de personal.  
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Les dues mesures correctores són: 
1.- Fer estudi sobre possible sobrecàrrega de feina, i valorar possibles solucions. 
2.- Per tal d’evitar situacions d’agressions per part de persones externes, es recomana evitar que quedi una 
persona sola en la zona d’atenció a l’usuari. 
 
 
Cens instal·lacions del DARP amb amiant  
 
A pregunta de CCOO, el Departament ens informa que actualment estan revisant les escoles i les 2 
piscifactories, tal com estava previst.  
 
 
Llistat centres DARP que no disposen de dutxes/vestidors i/o amb problemes d’accessibilitat 
 
El Departament ens informa que no hi ha cap novetat en el llistat i s’està a l’espera de solucionar els centres 
que properament finalitzin els contractes de lloguer. CCOO demanen que s’afegeixi la Finca de Can Poc Oli, 
que pertany a l’Escola Agrària de Manresa. 
 
 
Situació actual trasllat OC Berga i Cerdanya  
 
El Departament ens informa que el procés del trasllat d’aquestes dues oficines continua el seu curs (de 
manera lenta i esperem que segura), només afegir que els delegats més antics recorden que el trasllat fa 12 
anys que dura, lamentable. 
 
 
Justificació d’absències per malaltia crònica. 
 
CCOO demanem al Departament que les persones diagnosticades d’una malaltia crònica (i de les quals 
n’està degudament informat el Servei de Prevenció) no hagin d’anar al metge a buscar un justificant per a 
cada absència durant la jornada laboral motivada per la malaltia. Creiem que evitaríem molèsties i 
desplaçaments innecessaris (que es tradueixin en noves absències al lloc de treball) a aquests 
companys/es, per tal de satisfer un afany de justificació administrativa que entra en oberta contradicció amb 
el principi d’atenció a la naturalesa de la malaltia i amb l’economia de mitjans que incideix sobre la qualitat 
del servei, doncs aquestes persones es veuen “empeses” per l’organització a situacions d’IT, de molta més 
durada que l’absència puntual. 
 
El Departament ens comunica que ja va fer la consulta a Funció Pública i que, en tot cas, ho tractem a la 
mesa sectorial negociadora. Des de CCOO proposarem a Funció Pública que faci millores en aquest tema, 
tot aprofitant la pròxima MSN, que es farà el dia 18 de juny.  
 
 
Centraleta telefònica Gran Via 
 
CCOO proposem al Departament un canvi d’ubicació de la centraleta del Serveis Centrals de Gran Via a 
Barcelona, on actualment hi treballen 4 companys. En tractar-se d’un espai molt reduït comporta problemes 
de calor, mobilitat, ..., etc. El Departament ens respon que valorarà la proposta i analitzarà en breu aquest 
espai.  
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Centre de Formació i Estudis Agrorurals de Reus (CFEA) 
 
Atès que hi han hagut importants canvis organitzatius en les condicions de treball en el CFEA, CCOO 
demanem que es faci una intervenció del Servei de Prevenció per detectar si les noves condicions de treball 
i càrregues de treball són les correctes i adequades al nombre de personal del centre. El Departament ens 
respon que segueixen el tema i que un cop comenci la nova etapa el SPR farà les actuacions necessàries 
per assegurar la salut laboral del personal del centre.  
 
 
Mobilitat 
 
CCOO demanem al Departament que elabori el PDE (Pla de Desplaçament d’Empresa) si és que no està 
fet. El PDE té com a finalitats, disminuir els nivells de sinistralitat, estrès, despeses, i millorar el medi 
ambient. 
 
Amb la implementació d’aquests plans s’aconsegueix una major racionalització de la mobilitat  per motius de 
feina (tant els desplaçaments per anar i tornar de la feina, com els realitzats per motius laborals), 
incrementar l’ús del transport públic, promoure mitjans sostenibles com ara la bicicleta, etc.  
 
Plantegem al departament qüestions com ara quins criteris té el Departament d'Agricultura (o la Generalitat 
en general) pel tema de la conversió de la flota de vehicles amb combustibles fòssils a  vehicles elèctrics, si 
hi ha alguna previsió de fer punts de càrrega per vehicles elèctrics, i si hi ha en el Departament algun 
projecte per habilitar espais pels/per les treballadors/es que es desplacen amb bicicleta. 
 
Creiem que el Departament ha acollit amb interès les nostres sol·licituds i qüestions i es compromet a 
respondre en breu sobre aquest tema. 
 
 
 
 
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 
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