Propostes de CCOO als Reglaments de la Paeria de Lleida

REGLAMENT DE VESTUARI I EQUIPAMENT
Article 1. CONDICIONS GENERALS
El present Reglament afecta tot el personal que, per motiu de la seva tasca a
l'Ajuntament, té assignada roba de treball o equips de protecció individual. Tot
el personal està obligat a utilitzar la roba de treball o els equips de protecció
individual en la realització de la seva tasca. El/la empleat/ada municipal, en la
seva jornada laboral, vestirà les peces de roba assignades i adaptades a cada
època de l’any, en perfecte estat.
Cas que una peça de vestuari o element de protecció individual es deteriori
durant la jornada laboral, el/la empleat/ada municipal haurà d’informar al/a la
seu/seva Cap, el/la qual avaluarà, cas per cas, la necessitat de reposició de la
peça deteriorada, podent, a aquests efectes, sol·licitar l’assessorament del
Servei de Prevenció de Riscos Laborals . Si la peça es deteriora per un mal ús
o abús del/de la empleat/ada municipal, la Corporació, previ informe del Comitè
de Seguretat i Salut, pot establir les responsabilitats que d'això es derivin.
Totes les peces assignades que duguin escuts o anagrames identificatius
d'aquest Ajuntament, s'entregaran amb els mateixos degudament col·locats.
El període de lliurament de totes les peces assignades serà: les d'hivern, abans
del 15 d’octubre; les d'estiu abans del 15 de maig. Tot això, d'acord amb les
dates de vigència establertes en la relació de peces de l'article 2. El personal
de nou ingrés o que hagi de cobrir interinatges superiors als 6 mesos, rebrà les
peces corresponents en el moment de la seva incorporació, llevat de casos
excepcionals que valorarà el Comitè de Seguretat i Salut.
La Direcció de Serveis de cada àmbit designarà una/es persona/es per portar
un Registre de control de lliurament de vestuari on hi constarà el nom del/de la
empleat/ada, les peces lliurades, la data de lliurament i caducitat, i les
observacions que corresponguin per pèrdues o deteriorament del material.
Cada responsable de Direcció de l’Àmbit remetrà a la Direcció de Serveis
d’Àmbit de Serveis Generals, abans del 30 d'octubre, relació personalitzada del
vestuari i equipaments lliurats, així com suggeriments d'ampliació o canvis per
al proper any i aquesta ho portarà a la primera reunió del Comitè de Seguretat i
Salut.
En el sí del Comitè de Seguretat i Salut, es constituirà un grup de treball el qual
determinarà les característiques i relació de la roba de treball i equips de
protecció individual que ha de facilitar a aquells empleats/ades municipals que
tenen obligació d’utilitzar-la. El grup de treball es reunirà en caràcter fix 2 cops
a l’any, després del lliurament del vestuari. També es reunirà a petició de
qualsevol de les parts que constitueixen la Comissió Paritària, per informar
totes les incidències que es plantegen en caràcter singular en matèria de
vestuari i equips de protecció individual.
Article 2. RELACIÓ DE PECES PER SERVEI O SECCIÓ
S’està treballant per a la seva actualització.
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Article 3. MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ PERSONAL
Es dotarà de vestuari reflectant i amb el nom de l’empresa, a tots els els/les
empleats/ades públics/ques que, habitualment, efectuïn tasques en la via
pública, així com d’aquell altre equipament necessari, de conformitat amb les
característiques del lloc de treball per a garantir la seguretat i protecció del
personal.
Aquest article estarà en vigor fins la seva substitució per una nova relació de
vestuari i equipament elaborada pel Comitè de Seguretat i Salut.
Lleida, abril de 2009.

