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PROPOSTA DE CCOO PER L’IMPLEMENTACIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT A TOTES LES OFICINES DE L’ORGT

Els Delegat i delegades de Prevenció de CCOO a la Diputació de Barcelona,
manifestem:
Entenem que l'Estat d'alarma arran del SARS COV-2 (covid-19), és una
situació d'emergència com mai hem sofert, i justament per aquets motiu, fa falta
més que mai adoptar les mesures necessàries tant de prevenció com de
protecció al personal de la Diputació de Barcelona.
Una de les conseqüències que estem patint arrel del COVID-19, és la crisi
sanitària amb tot allò que comporta, però també la crisi econòmica i social que
segons les prediccions del economistes serà pitjor que la de l'any 2008,
provocant una destrucció estimada entre 500.000 i 1.000.000 de llocs de
treball.
Aquesta situació de destrucció de llocs de treball i de crisi econòmica, farà que
la situació a les oficines de l'ORGT, comporti les següents conseqüències:




Pressió i estrès laboral arrel de l'augment de càrregues de feina,
acumulació de tasques, increment d'expedients en període executiu,
subhastes,..
Riscos laborals i psicosocials que, ja resta demostrat que en períodes
de crisi econòmica s'incrementen les accions violentes, insults i
situacions de perill i vulnerabilitat que pateix el personal.

Això no es res nou, donat que CCOO venim denunciant aquest fet des de fa
anys i en les diferents reunions que es van mantenir amb l'anterior Gerència de
l'ORGT i en el sí del comitè de seguretat i salut propi que existia fins la seva
desaparició arrel de la integració de l'ORGT a la Diputació de Barcelona.
CCOO ha expressat i denunciat en nombroses ocasions la necessitat
d'instal·lar mampares de seguretat a totes les oficines de l’ORGT per tal de
minimitzar els riscos derivats de la violència ocupacional que pateixen les
persones treballadores.
Per tant, davant la situació econòmica dels propers mesos i davant la crisi
sanitària en la que estem i les possibles que vinguin en el futur, com a delegats
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i delegades de prevenció de la Diputació de Barcelona, en aplicació de l’article
36 de la llei 31/1995 Llei de Prevenció de Riscos Laborals el qual ens faculta
per poder efectuar propostes d’actuació o d’aplicació de mesures per tal de
contribuir a que els i les responsables de la Diputació adoptin mesures de
caràcter preventiu que millorin els nivells de protecció de la seguretat i salut del
seu personal i en aplicació de l’article 14 de la mateixa llei 31/1995 on indica
que els treballadors i les treballadores tenim dret a una protecció eficaç, a on
l'Empresari haurà de garantir la seguretat i la salut del personal al seu servei;
Els delegats i delegades de prevenció de la Secció Sindical de CCOO
sol·licitem la instal·lació de mampares de seguretat a totes les oficines de
l'ORGT, i de barreres físiques efectives per aïllar l’espai d’atenció al públic
abans de que el personal es reincorpori al seu lloc de treball, per tal de
garantir tant la seva seguretat física com la sanitària, com també
sol·licitem al Servei de Prevenció i vigilància de la Salud un informe de les
mesures de seguretat que s'hauran d'aplicar per fer front els possibles
casos de violència en les oficines del ORGT.
Així mateix, sol·licitem que s’apliquin totes aquelles mesures generals i
higièniques que hem sol·licitat per al personal de la Diputació com ara disposar
dels EPI’s i elements d’higiene tant per als treballadors/es com per als
usuaris/ies i que s’estableixin un protocol de seguretat, neteja i desinfecció dels
elements individuals i comuns de les oficines (telèfons, teclats, ratolins,
impressores, rellotge marcatge...) i un protocol d’actuació en l’interacció amb
els contribuents pel que fa a recollida i lliurament de documentació i l’ús
d’objectes d’oficina.
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