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RISCOS LABORALS 
 

Com alguns companys hauran pogut comprovar s’han fet diverses visites concertades, entre el 
nostre delegat de riscos laborals del centre i el tècnic de prevenció, per a analitzar diverses 
situacions del centre. S’han realitzat varies visites a cabines de mòduls i accessos per tractar de 
solucionar l’excés de temperatura que es patia, sobretot a les tardes.  

 

Aquestes visites han estat concertades pel servei de prevenció de CC.OO per fer seguiment i 
tractar els diversos temes pendents al centre.  

 

Climatització de les cabines dels departaments i accessos: Aquesta tarda s’han posat en 
funcionament les torres de refrigeració. Hem demanat que es torni a fer una revisió completa de tot 
el sistema de climatització, tal i com es va fer a petició nostre aquest estiu, i que es solucioni la 
problemàtica del termòstat que no permet una regulació automàtica de la temperatura. Resta 
pendent una segona visita on ens informaran de la solució tècnica que s’adoptarà.  

 

Taller 3 de polit de peces: Ens vam reunir amb tècnics del CIRE per intentar desencallar 
l’aplicació de mesures correctores de l’activitat i els vam recordar el requeriment que el Comitè de 
Seguretat i Salut, a petició de CC.OO, realitzés un estudi de les condicions ambientals (anàlisi de 
partícules en suspensió). El tècnic de prevenció del centre ens va confirmar que en breu realitzarà 
una xerrada informativa als companys de tallers informant del protocol en aquest espai i que els 
dotarà de mascaretes protectores.  

 

Seguiment de la formació bàsica reduïda que CC.OO havia sol·licitat a la direcció i al Servei 
de Prevenció: Fa temps que demanem, igual que ho vam fer pels companys de cci, formació 
bàsica regular en protocols. Continuarem insistint perquè no sigui un fet aïllat i de forma periòdica 
es vagi repetint.  

 

Senyalització i informació de les BIES a les cabines: Vam realitzar in situ comprovació als 
mòduls de fins a on arriben les BIES i vam demanar que es col·loqués un plànol informatiu per 
indicar quina BIE és millor utilitzar segons la situació de la cel.la. Aviat es col·locaran plafons 
plastificats informatius a totes les cabines.  

 

Avaluació de riscos del Centre: Vam sol·licitar un llistat exhaustiu de les mesures correctores 
derivades de les avaluacions de riscos del centre en les que ha finalitzat la data d'aplicació de les 
mateixes i resten pendents. Motius de NO aplicació en el temps indicat i nova calendarització per a 
la seva aplicació. Resta pendent que, en una segona visita, ens informin.  

 

Des de CC.OO no volem entrar ni entrarem en polèmiques amb ningú. I amb aquesta literatura 
sindical us informem. Tot hi així veient aquest fet, ens encoratgem i, ara sí, esperem que estiguin al 
nostre costat en totes aquelles coses que ens afecten com a col·lectiu fora de sigles sindicals.  

 

Sant Joan de Vilatorrada, 31 de març del 2016 

 

 

            CCOO C.P. Lledoners continua treballant perquè el nostre centre de treball sigui cada dia una mica millor. Esperem les vostres propostes i 
iniciatives, directament al grup de la secció o al correu: 

cplledoners@ccoo.cat                                       


