SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CCOO HEM REITERAT LA NOSTRA PETICIÓ DE
REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
NO ES POT DEIXAR ALS DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ
SENSE EL DRET, NO NOMÉS D’INFORMACIÓ (DE DECISIONS JA
PRESES), SINÓ TAMBÉ DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ
D’ACORD AMB EL QUE INDICA L’ARTICLE 36 DE LA LPRL.

Avui, CCOO hem reiterat la nostra petició de reunió del Comitè de Seguretat i
Salut (CSS) i s’impulsi reunions periòdiques.
La situació excepcional que vivim front el coronavirus no pot ser una excusa
per a que la Diputació deixi el Comitè de Seguretat i Salut sense funcions ni
competències. No es pot deixar als delegats i delegades de prevenció sense el
dret, no només d’informació (a decisions ja preses), sinó també de consulta i
participació d’acord amb el que indica l’article 36 de la LPRL.
S’ha de recordar que l'Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual
s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació de el Reial decret llei
10/2020, declara que les activitats de representació sindical serveis essencials,
sobre tot tenint en compte el context en què es fa necessari la negociació. La
norma invoca expressament els articles 7 i 28 de la Constitució, relatius als
sindicats i associacions empresarials i a la llibertat sindical, respectivament.
Per tant, es tracta de fer front a aquesta crisi impulsant mesures pactades.
Abordar les mesures preventives en l’àmbit del CSS realitzant reunions per
videoconferència, audioconferència o mitjançant altres canals àgils i ràpids de
comunicació (establint, si cal, uns terminis de resposta reduïts).
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL) com a entitat
d'assessorament ha d'informar sobre les actuacions realitzades o que s'han
de realitzar per evitar el risc de contagi, tant als responsables de la Diputació
de Barcelona, a les persones afectades, però també al Comitè de Seguretat i
Salut (es a dir als delegats i delegades de prevenció que en formen part) i per
a que puguin aportar el seu coneixement i fer extensives les demandes
que els hi arriba per part del personal.
Us convidem a veure la denuncia pública feta per el Sector de L’Administració
Local de la FSC de CCOO Catalunya exigint de manera contundent la
participació de la representació legal de les persones treballadores en
l’elaboració de protocols, mesures i accions encaminades a la lluita contra el
coronavirus.

