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Secció Sindical d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Comitè de Seguretat i Salut Laboral – 1 abril 2020
El dimecres 1 d’abril de 2020 es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). En general la
sensació és que estan fent el que poden, però la situació és molt difícil. La Cap del
Servei respon bastant ràpid als correus que se li envien, però moltes vegades no té
informació.
Us resumim les preguntes i qüestions que des de la IAC-CATAC vàrem plantejar i les
respostes que ens va donar l’Administració:
1) Quantes persones del DARP han estat diagnosticades amb coronavirus i en
quines unitats?
No poden facilitar dades de nombre de persones
diagnosticades, ni en quines unitats perquè tenen
instruccions de Funció Pública en aquest sentit i per això
no la poden facilitar. No saben el nombre de persones
afectades. Estan a l’espera de les instruccions de Funció
Pública.
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2) Quins centres del Departament estan oberts i perquè? Quantes persones hi
estan treballant de manera presencial? S’hi estan fent torns i com s’organitzen?
S’ha donat les instruccions necessàries perquè les persones treballadores
desenvolupin la seva jornada laboral amb les màximes garanties per la seva
salut?. S’ha fet arribar a aquestes treballadores els EPI reglamentaris? Quins EPI?
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La subdirectora diu que el 97% de centres del Departament estan tancats i que
només treballen 50 persones al dia de manera presencial (exceptuant als agents
rurals), alguns d’ells fent torns.
Estan oberts els serveis centrals (centraleta), alguns laboratoris (a Cabrils hi va una
persona per temes urgents) i piscifactories, les escoles agràries i la granja-escola
on hi ha bestiar, on només hi va una persona i no hi està tot el dia . Els tècnics que
hi treballen només van puntualment a fer anàlisis urgents i després teletreballen.
S’han donat instruccions a les empreses de neteja que han d’utilitzar lleixiu i
productes derivats del lleixiu per a desinfectar.
S’estan facilitant mascaretes tipus ffp2 (màxim 5 dies d’ús
i després llençar) a les persones seguint les indicacions del
Departament de Salut. Les instruccions sobre utilització
d’EPI i el Pla de Contingència està penjat a la intranet i
segueixen les indicacions del Departament de Salut.
Des de la IAC CATAC demanem que es faciliti mascaretes a
TOTES les persones que estan treballant de manera presencial. Diuen que faran un
estudi de quines persones tenen mascareta i quines no i ho demanaran.
3) Demanem que a tot el personal laboral del DARP declarat com a personal
essencial obligat a assistir als seus llocs de treball de forma presencial, li sigui
reconegut el complement de perillositat en base a l’article 35.1 del VI conveni
que estableix que “Els plusos esmentats en l’article 35 del conveni vigent, s’han
d’acomodar a circumstàncies veritablement excepcionals”. Per a la IAC CATAC
l’excepcionalitat és clara si tenim en compte el Real Decret que estableix l’Estat
d’Alarma, i la seva pròrroga, per una pandèmia mundial provocada per un virus
nou del qual es desconeix amb exactitud la seva taxa de letalitat, índex de contagi,
possibles seqüeles, etc.
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4) Quantes treballadores estan fent teletreball? Han rebut instruccions per a
desenvolupar la seva tasca amb garanties de seguretat i salut? Quines eines se’ls
ha donat per a teletreballar? Disposen d’ordinador portàtil facilitat pel
Departament? Aquests ordinadors tenen configurada una connexió VPN (si
s’escau)? Si la persona treballadora no disposa de connexió a Internet fixa a casa
seva, se li ha facilitat per part del Departament? Si no és així, quina solució s’ha
proposat?
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En prenen nota, totes les organitzacions sindicals s’afegeixen a aquesta petició.

Ens diuen que disposaven de 600 ordinadors portàtils, però que n’han aconseguit
més i han repartit 847 ordinadors.
Hi ha tres tipus d’opcions per al personal que no presta serveis essencials:
a) El teletreball obligatori per a les persones que per
les seves funcions ho han de fer. En aquest cas, s’ha
facilitat ordinador portàtil amb VPN i en el cas que les
persones no disposin de connexió a internet se’ls ha
facilitat una targeta de dades (ens comenten que
tenen constància de dos casos)
b) El teletreball voluntari, sense VPN i amb
ordinadors propis per connectar-se al onedrive i
teletreballar.
c) La resta de persones han demanat el permís per deure inexcusable.
No faciliten més informació de total de treballadors acollits a cada modalitat.
5) Hi haurà tests de detecció de Covid-19 per a les persones treballadores que es
reincorporin i així poder evitar contagis?
La Cap del Servei de Prevenció diu que ha fet la consulta a Funció Pública i que
encara no disposen d’informació en aquest sentit. Se n’haurà de parlar més
endavant.
6) Des de la IAC CATAC demanem que l’administració traslladi directament a les
persones delegades de prevenció, per correu electrònic i no només publicant la
informació en la Intranet, tota informació relacionada amb la seguretat i salut de
les treballadores del DARP amb motiu del Coronavirus.
Els sembla bé la idea i així ho faran a partir d’ara.
7) Traslladem també la nostra preocupació per la salut mental del col·lectiu sotmès
a situacions d’estrès. Demanem quines actuacions té previstes l’administració en
aquest sentit?
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L’administració diu que està fent un seguiment d’aquest tema i que de moment no
han tingut cap consulta en aquest sentit. Es posarà alguna recomanació a la
intranet.
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8) Demanem informació sobre com procedir en accidents laborals en el marc del
teletreball i avaluació de riscos del lloc de treball.
L’administració informa que pel que fa a accidents laborals teletreballant s’ha
d’actuar de la mateixa manera com si la persona treballadora estigués al seu lloc
habitual de treball, amb la diferència que el comunicat d’accident no anirà signat
pel cap.
Pel que fa a l’avaluació de riscos en situació de teletreball, està recollida en el Pla
de Contingències i altra documentació que hi ha a la intranet sobre recomanacions
bàsiques de seguretat.
L’administració informa que no ha tingut cap comunicat d’accident durant aquests
dies ni ha trucat ningú per demanar informació.
9) Es demana el nivell 4 de protecció segons el Real Decret 664/1997, de 12 de maig,
sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a
agents biològics durant el treball
La subdirectora respon que no és competència del DARP activar aquest nivell
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Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar a:
agricultura@catac.cat
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