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REVISIÓ AVALUACIÓ DE RISCOS, Octubre 2013 

Després de realitzar un estudi exhaustiu de l'avaluació de riscos del nostre 
centre, per part de l’àrea de prevenció de riscos de CCOO Lledoners, es varen 
detectar importants deficiències en aquesta avaluació, de tal forma que 
quedaven pendents d'avaluar aspectes importants relatius a la seguretat, 
ergonomia i higiene en el treball. 

Amb la finalitat de solucionar aquestes deficiències CCOO va sol·licitar, davant 
la Direcció del centre i davant la DG, la revisió de l'avaluació de riscos del 
nostre centre. Després d’insistir en repetides ocasions d'aquesta necessitat, 
CCOO ha aconseguit finalment que la revisió de l'avaluació sigui realitzada per 
part dels tècnics de prevenció de riscos laborals del Departament de Justícia. 

 
Durant aquest estiu, hem rebut nombroses visites dels tècnics de prevenció en 
riscos laborals de la DG, acompanyats pels nostres companys responsables 
de l’àrea de prevenció de riscos de la Secció Sindical CCOO CP Lledoners. 
Aquestes visites es centraven en la presa de dades referents a les condicions 
ambientals, de seguretat i ergonòmiques en què realitzem el nostre treball. 
Aquestes visites no han estat tot l'exhaustives que CCOO voldria, però 
constitueixen una important millora pel que fa a la situació inicial en la qual ens 
trobàvem.  

 
La presa de dades donarà lloc a una nova avaluació de riscos, que encara 
estem pendents de rebre,  on es plasmaran les anomalies trobades al nostre 
lloc de treball i les mesures correctores proposades  per corregir-les. 

 
Un cop rebuda la nova avaluació, CCOO CP Lledoners us informarà dels 
resultats de la mateixa i continuarà treballant perquè solucionin els problemes 
detectats, i es tinguin en compte les possibles deficiències que a aquesta 
revisió no hagin estat contemplades pels tècnics de prevenció de riscos del 
Departament de Justícia. 

 

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 i al correu:                                          
                             cplledoners@ccoo.cat                                                   

 


