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

ALIMENTACIÓ 
 
Benvolgudes companyes i benvolguts companys, us resumim, tot seguit, els temes 
tractats a la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) del Departament. 
 
CENS AMIANT: A consulta de CCOO el departament ens comunica que han finalitzat les 
obres de retirada a Amposta i que ja tenen permís per iniciar-les a Pont de Suert. 
 
CENS D'ACCESSIBILITAT I VESTIDORS DEL CENTRES DEL DARP: No hi han canvis 
des de la darrera reunió del CSS, el departament recorda que totes les licitacions inclouen 
aquests requisits per a la seva aprovació. 
 
TRASLLAT OC DEL BERGUEDÀ I CERDANYA: En el cas de l’oficina de Berga s'està a 
l’espera de resoldre la licitació; en el cas de l’OC de la Cerdanya es continua treballant 
amb l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya per a la cessió gratuïta d’un local.  
 
SITUACIÓ OC DEL DARP: CCOO estem pendents que s’actualitzin els informes de 
l’àmbit psicosocial de l’any 2012 i es faci la definició d’ indicadors de càrregues de treball. 
Hem sol·licitat que es donin a totes les OC unes recomanacions clares de com s’ha 
d’actuar en cas que un persona estigui sola en el centre de treball. 
 
EDIFICI DARP 2 LLEIDA: Ja està aprovat el tancament de les escales, resta pendent de 
confirmar la millora del sistema de cortines. 
  

LABORATORI DE CABRILS: Ja estan finalitzades les obres de millora de les 
instal·lacions del laboratoris. 
 
SIMULACRES D’EMERGÈNCIA: El departament ens informa que hores d’ara n’hi ha 24 
centres que ja han realitzat el simulacre anual. També s’ha recordat als 53 centres que no 
l’han fet, de la necessitat de fer-ho abans que finalitzi l’any 2019.  
 
NOU PLA DE PREVENCIÓ DEL DARP: El departament ens informa que ja està llest el 
proper Pla de Seguretat i ens convida a aportar idees o fer suggeriments a aquest Pla que 
tindrà una vigència de 4 anys, fins el 2023. 
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CFEA REUS: CCOO demanem de nou que el departament realitzi un estudi de 
càrregues de feina per al personal del DARP que treballa a l’Escola. El departament es 
compromet a valorar aquest proposta i donar-nos una resposta en el proper CSS que es 
reunirà al gener de 2020. 
 
COMPLEMENT PERILLOSITAT TÈCNIC ESPECIALISTA CONTROLADOR PECUARI: 
El departament és reticent a donar aquest complement argumentant que amb els 
protocols de treball existents els perills han baixat significativament i que no hi han hagut 
accidents darrerament. Els delegats de CCOO demanem que documentin quins factors de 
risc han estat eliminats i com, des de l’any 2008, quan es concedia aquest complement 
als controladors pecuaris.  
 
SEGURETAT ÀREES BÀSIQUES: En referència al personal d’aquest CSS que es queda 
sol en els centres de treball, CCOO proposem que el departament valori instaurar 
mesures com, per exemple, tancament de portes, portes amb espiells o videoporters. El 
departament es compromet a tenir enllestit un llistat de centres amb personal d’aquest 
CSS i fer un valoració de les propostes.  
 
PROTOCOL D'ACTUACIÓ AVÍS DE BOMBA: CCOO preguntem el motiu pel qual no es 
va procedir a l’evacuació d’un centre de treball de Tarragona un cop rebuda una amenaça 
de bomba. Això va fer que el personal d’aquest centres restés 30 minuts a l’interior del 
recinte fins que la presència dels mossos va resoldre que no hi havia perill. El 
Departament ens ha informat que el responsable del centre de treball va seguir les 
instruccions del 112 emergències que va considerar que no calia evacuar el centre i que 
era millor esperar l’arribada del mossos d’esquadra. 
 
 
 

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/a les 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 
 
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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