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Donada la situació d'alerta decretada per les autoritats sanitàries de Catalunya 
amb motiu de la pandèmia de Coronavirus i davant la preocupació que la plantilla 
ens està fent arribar, i a fi de contribuir a contenir l'expansió de l'afectació. 

Des de la secció sindical de CCOO de L'Hospitalet sol·licitem de manera urgent: 

1.-Que es desenvolupi el Pla d'actuació Coronavirus 2019-nCoV, donant 
instruccions concretes a la plantilla especificant per Serveis, tasques i funcions 
les mesures a prendre. 

2.-Que es donin instruccions concretes d'actuació en els Serveis d'atenció 
presencial al ciutadà o en aquells Serveis on existeixi afluència de públic o 
concentració de persones. 

3.-Que es garanteixi l'accés suficient i adequat als gels hidroalcohòlics a la 
plantilla per tal de garantir la tranquil·litat del personal i disminuir la sensació de 
vulnerabilitat. 

4.-Que es garanteixi que en tots els espais de Treball estiguin penjats els cartell 
informatius que s'han distribuït  

5.-Incrementar  la informació a tota la plantilla i habilitar espais de consulta i 
contrast d'informació. 

6.-Que se’ns faciliti el protocol de desinfecció extraordinària o les mesures 
complementàries d'higiene i prevenció que s'estiguin desenvolupant, descrivint 
les hores, les tasques, els espais i els professionals que estan duent  a terme 
aquestes tasques. 

7.-Que s'informi la plantilla i es fomenti la possibilitat de realitzar tasques de 
teletreball sempre que sigui possible, i ens informin del número de persones de 
la plantilla que en aquest moment estan exercint la seva feina en forma de 
teletreball. 

8.-Que s'apliqui la llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú en l'article 
14.2.a en el qual s'indica que tota persona jurídica aquesta obligada a relacionar-
se electrònicament amb l'administració pública, amb l’objectiu de disminuir 
l'afluència als serveis. 

9.-Que es valorin quins són els Serveis i actuacions imprescindibles de mantenir 
com a Servei públic i es redueixin al màxim les atencions presencials per tal de 
disminuir la possibilitat de transmissió del virus. 

10.-Que se’ns informi de les adaptacions que s’estan produint als col·lectius 
vulnerables i d’especial sensibilitat a determinats riscos. 

En espera de resposta 
 
 
Jorge Fernández i Isabel Marcos 
Delegats de prevenció CCOO 


