CCOO DIBA: COM ENS ORGANITZEM A LA DIPUTACIÓ
ELS TEUS REPRESENTANTS
DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ
Qualsevol treballador/a pot comunicar un risc o proposar una millora en
relació a la seguretat i salut laboral mitjançant els/les delegats/delegades
de prevenció.
Nom

Telèfon de
contacte

Carlos Arias
ariasal@diba.cat

35284 /
648 68 52 40

Pedro Montiel
montiellp@diba.cat

648 68 53 75

Leonardo Chacón
chaconrl@diba.cat

659 40 40 56

Ricard Alcojor
alcojorbr@diba.cat

699 44 06 73

Lluís Xavier Villacampa
villacampaml@diba.cat

49159

Leonardo Chacón
chaconrl@diba.cat

659 40 40 56

Pedro Montiel
montiellp@diba.cat

648 68 53 75

Lidia Rodriguez
rodriguezsld@diba.cat

699 44 06 73

Ricard Alcojor
alcojorbr@diba.cat

Camp d’actuació

•

Recinte Mundet

•
•
•
•
•
•

Can Serra
Minerva,
Bonnemaison
Pati Manning,
SPOT,
Palau Güell

•

Maternitat

•

Escola Industrial

Altres centres de
treball de tota la
província

648 68 53 72

Els i les delegades de prevenció són representants dels/de les treballadors/es
que canalitzen les informacions referents a possibles riscos i mesures
preventives que en relació a la seguretat i salut dels/de les treballadors/es

puguin produir-se. Vetllen perquè els riscos detectats es redueixin o eliminin i,
en cas de no ser possible, s'estableixin les mesures de protecció pertinents.
Amb motiu de les eleccions sindicals, es constitueix el Comitè de Seguretat i
Salut de la Diputació de Barcelona. El Comitè reuneix als/a les representants
dels/de les treballadors/es per una banda i als/a les representants de la
Corporació per una altra.
A la Diputació de Barcelona el Comitè està format per un total de 30
membres:
•

15 delegats/delegades de prevenció (representants del personal)

•

15 representants de la Corporació.

Els 15 delegats/des de prevenció s'han de repartir entre els diferents sindicats
amb presencia a la Junta de Personal.
Qui decideix com s'ha de fer aquest repartiment és el sindicat amb
representació. En aquest cas, CCOO vam decidir aplicar el principi de
proporcionalitat d'acord amb els resultats electorals enlloc d'aglutinar la majoria
dels delegats/des. Així doncs, actualment CCOO tenim 6 delegats/des de
Prevenció. (Més informació a "SALUT LABORAL").

