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

 
Benvolguts/des companys/es, us fem un resum dels temes tractats en la darrera reunió del Comitè de 
Seguretat i Salut (CSS) del Departament. 
  
Prevenció de Riscos a la Intranet del DARP. El departament ens mostra les actualitzacions en matèria de 
prevenció a la pàgina de la intranet (enllaç). Us animem a visitar-la regularment ja que hi han articles i 
informació que poden ser del vostre interès, com per exemple les condicions dels llocs de treball, com 
actuar davant d’accidents i primer auxilis, exàmens de salut i consell per a un treball saludable,..  
 
Comunicació d’incidents i desperfectes als edificis. CCOO hem detectat un cert desconeixement 
d’aquest procés en alguns centres de treball. Us recordem que tots els treballadors i treballadores que 
detectin defectes o mal funcionament de les instal·lacions en qualsevol dels edificis del DARP poden 
comunicar-los mitjançant la intranet (enllaç)  
 
Tècnics/ques especialistes controlador pecuari. CCOO preguntem sobre la sol·licitud del plus de 
toxicitat, penositat, perillositat feta per a la categoria del Tècnic/a agropecuari/a i recordem al departament, 
que tot i que els darrers anys l’administració és partidària de eliminar els riscos i per tant que no calgui 
aquest plus, cal valorar els informes de salut laboral al respecte abans de prendre cap decisió. Els 
representants del departament ens asseguren que així ho faran i que el tema serà tractat amb els sindicats. 
 
Simulacres d’emergències 2018. A petició de CCOO el departament informa que 64 dels 71 centres de 
treball han realitzat el simulacre, el que representa un 90 % de simulacres realitzats. Malgrat els 7 centres 
de treball pendents de realitzar simulacres, CCOO creiem que és un bon percentatge i valorem aquesta 
progressió, cal recordar que el 2014 van ser tan sols el 15 % els centres de treball els que van realitzar el 
simulacre d’emergències anual. Esperem que aquest any 2019 el percentatge sigui del 100%. 
 
Sinistralitat al DARP. Els darrers números sobre la sinistralitat al DARP indiquen que la major part 
d’accidents i sinistres es donen en els desplaçaments al centre de treball, per tant, es fa evident que hem de 
treballar en tancar el Pla de Mobilitat que s’està duent a terme al DARP i prendre les mesures correctores 
adients per tal de disminuir aquest incidents. 
 
Situació actual de les oficines comarcals del DARP. CCOO insistim què en cas que no es puguin 
actualitzar els informes de l’àmbit psicosocial de l’any 2012, es defineixin uns indicadors que permetin 
valorar les càrregues de treball amb facilitat. El departament ens respon que hi està treballant, esperem 
doncs disposar-ne ben aviat. Així mateix, CCOO denunciem que les OC Garraf, Vallès Occidental, Baix 
Llobregat i Maresme estan una situació precària de personal.  
Tot i ser una obvietat, CCOO exigim que les recomanacions dels informes del Servei de Prevenció es 
duguin a terme. Per tant, sol·licitem que es faci l’estudi pendent de sobrecàrrega de feina a l’OC Maresme i 
estudi de possibles solucions, que recomanava el SPR en l’Informe de la intervenció psicosocial del maig de 
2017. Doncs tot i l’obvietat del tema, tot i que constatem que els representants del departament s’ocupen 
amb interès de la salut laboral, no tenim gens clar que el departament tingui intenció de fer-ho..., CCOO 
seguirem insistint. 
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CCOO demanem informació al departament sobre la situació futura dels caps d’oficina que gestionen dues 
oficines alhora des de l’any 2011. Som del parer que aquesta mesura provisional implicava un excés de 
càrrega de treball i creiem que hauria de ser urgentment replantejada ja que, en cas de convertir-se en una 
situació definitiva, hauria de ser estudiada amb detall. Amb la informació que tenim creiem que ja ha 
comportat afectacions en la salut laboral d’alguns/es d’aquests/es treballadors/es. El Departament ens 
respon que ens contestaran en breu. 
Finalment, indicar que s’ha detectat una manca d’il·luminació a l’OC del Garraf que serà subsanada en breu. 
 
Situació edifici DARP 2, Lleida. CCOO ens interessem per les actuacions realitzades en relació amb les 
deficiències detectades, i tenim el compromís de millorar el tancament de les finestres i portes de les 
escales, ja que es va denegar aïllar l’escala de la resta del edifici per no incomplir normativa antiincendis. 
 
Vehicles. El parc mòbil del DARP es troba pendent de renovació; hi ha dos licitacions en marxa, una de les 
quals (vehicles del CAR) sembla que està en fase d’adjudicació. La resta de vehicles (uns 300 
aproximadament), estan pendents de licitar, si tot va com es preveu, i no hi ha incidències, (ja sabeu que la 
darrera licitació, va quedar deserta) potser es disposaria dels vehicles durant el primer semestre de 2020. 
 
Seguiment actuacions àmbit psicosocial, Els representants del Departament ens informen de les 
darreres actuacions fetes en l’àmbit psicosocial en 3 centres de treball. D’aquestes gestions es 
comprometen a enviar-nos els darrers informes.  
 
Cens amiant. Se’ns informa que es continua treballant en les inspeccions per detectar amiant en els 
centres de treball del DARP. A demanda de CCOO, ens confirmen que tenen previst tenir el cens finalitzat el 
2020.  
 
Cens d'accessibilitat i vestidors dels centres de treball. A petició de CCOO, ens informen que no hi ha 
variacions en aquest tema.  
 
Trasllat OC Cerdanya i Berguedà, no hi ha novetats. 
 
Obres laboratori Cabrils, Ens informen que de manera imprevista s’ha tingut que renovar el paviment de la 
planta en obres. Aquest fet, però, no endarrerirà els terminis de finalització de l’obra. 
 
Trasllat personal SSCC Diagonal a l’edifici Dr. Roux. CCOO demanem informació sobre la situació del 
trasllat. Ens comuniquen que serà els dies 4 i 5 de juliol. També a petició de CCOO es va demanar un 
mesurament de la il·luminació i, efectivament, arran d’aquests mesuraments realitzats pels tècnics/es del 
Servei de Prevenció es van detectar mancances de lluminositat que seran subsanades els propers dies.  
 
Cadires Operadors de control. Els representants del Departament ens confirmen el lliurament de les 
cadires als controls de Girona, Tortosa i Amposta.  
 

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@ccoo.cat Carlos Rodríguez. crodriguezb@gencat.cat   
  
LLEIDA:  Albert Molgó. amolgo@gencat.cat Mario Carrillo. mario.carrillo@gencat.cat 
TARRAGONA:  Xavier Agut. xagut@gencat.cat Carles Safont.  csafontr@gencat.cat 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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