Protocol mitjançant el qual
s’estableixen criteris i mesures
organitzatives, de prevenció i de
protecció per a la represa de les
activitats de la Diputació de
Barcelona amb caràcter general en
el procés de desescalada del
confinament provocat per la COVID-19
DOCUMENT 14

REVISIÓ DE LES MESURES CONTINGUDES EN
AQUEST PROTOCOL

D’acord amb el que preveu l’apartat 2 del present Protocol, les mesures
preventives i altres criteris en matèria de seguretat i salut continguts en aquest
protocol, així com la declaració de personal vulnerable o sensible, es revisaran
quan canviïn les directrius que fan referència a les mesures recomanades per
les autoritats sanitàries, i en tot cas, es revisaran conforme es vagi desescalant
el nivell de confinament i alerta decretat pel Govern d’Espanya.
Cas que no es produeixin canvis derivats de les directrius governamentals, es
mantindran aquestes mesures preventives i consideracions fins al 14 de
setembre de 2020.
La modificació de les mesures preventives requerirà garantir, amb caràcter
previ, el dret de consulta i participació dels delegats de prevenció.

PUNT 7

Comitè de Seguretat i Salut
El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà, preferentment, mitjançant sistemes
telemàtics per assegurar el dret de consulta i participació del delegats de
prevenció, així com per garantir el seguiment de les mesures preventives
adoptades.
Les reunions tindran lloc els divendres de 10 a 12 hores i seran convocades per
la presidència del Comitè de Seguretat i Salut.

PUNT 10
Seguiment de les actuacions derivades de l’aplicació del
present Protocol
Es constituirà una comissió per a fer el seguiment de l’aplicació de les mesures
previstes en el present Protocol.
La comissió de seguiment coneixerà, amb caràcter previ a la posada en
pràctica del contingut dels plans de contingència elaborats per cadascun dels
serveis de la Diputació de Barcelona, sobre l’adopció de les mesures previstes
en el present Protocol i, en especial, respecte de la implementació del treball
presencial, el treball a torns i l’accés a les mesures de conciliació.
La comissió haurà de tenir coneixement de les modificacions que sobre
l’aplicació de les mesures previstes en el present Protocol realitzi algun dels
serveis.
Per a fer el seguiment previst en aquest apartat, la comissió de seguiment
estarà representada per les següents parts:
En representació dels empleats i empleades:
-

Dos persones en representació de cadascuna de les seccions sindicals
amb presència en la Mesa General de Negociació de matèries comunes
de la Diputació de Barcelona.

-

Un delegat de prevenció en representació de cadascuna de les seccions
sindicals.

En representació de la corporació:
-

El coordinador de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns.

-

La directora dels Serveis de Recursos Humans.

-

La cap de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals.

-

La directora dels Serveis d’Edificació i Logística i, si fos necessari, els
subdirectors.

-

El cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat.

-

Qualsevol altre representant que, en atenció a la matèria a tractar en la
Comissió, faci necessària la seva presència.

La comissió de seguiment es reunirà quinzenalment i, de manera
extraordinària, quan ho sol·liciti algun dels representants que la integren.

