SALUT LABORAL
OBJECTIUS
Necessites ajuda? No dubtis en trucar-nos!
•

Vols informar-nos que les condicions del teu lloc de treball no són
adequades? (ambientals, confort tèrmic, ergonomia etc).

•

Vols sol·licitar un canvi de llocs de treball per problemes de salut propis?

•

Has informat del teu problema a la Diputació de Barcelona i no t'han
donat cap solució?

•

Problemes amb les baixes laborals? Reincidències? Et dieun que és
malaltia comuna quan consideres que té origen laboral? T'ajudem a
identificar malalties professionals.

•

Disconformitat amb l'actuació de la mútua (altes prematures, tracte, etc.)
? En cas de dubtes, pose't en contacte amb nosaltres.

•

Creus que estàs patint algún tipus d'assetjament? No callis, no esteu
sols/soles! T'assessorem respecte a com es pot fer-hi front i et fem
l'acompanyament. Et donem garanties d'anonimat.
Nom

Telèfon de contacte

Carlos Arias
ariasal@diba.cat

35284 /
648 68 52 40

Pedro Montiel
montiellp@diba.cat

Camp d’actuació

•

Recinte Mundet

•
•
•
•
•
•

Can Serra
Minerva,
Bonnemaison,
Pati Manning,
SPOT,
Palau Güell.

•

Maternitat

•

Escola Industrial

648 68 53 75

Leonardo Chacón
chaconrl@diba.cat

659 40 40 56

Ricard Alcojor
alcojorbr@diba.cat

699 44 06 73

Lluís Xavier Villacampa
villacampaml@diba.cat

49159

Leonardo Chacón
chaconrl@diba.cat

659 40 40 56

Pedro Montiel
montiellp@diba.cat

648 68 53 75

Lidia Rodriguez
rodriguezsld@diba.cat

699 44 06 73

Ricard Alcojor
alcojorbr@diba.cat

648 68 53 72

Altres centres de
treball de tota la
província

T'escoltem:
En primer lloc, t'escoltem. Abans de fer res, hem de saber quina és la
situació. Podràs exposar la teva situació i els teus néguits.

Tu decideixes:
En segon lloc, d'acord amb la situació que ens has explicat, t'informarem de
com es pot actuar. En tot moment, tu decidiràs què fem i quan actuem.

Com t'ajudarem?
•

Davant una situació personal, et donem suport i assessorament
sindical i tecnic-juridic.

•

En tot moment, t'oferim acompanyament.

•

Una de les eines que tenim és el comunicat de risc.
El comunicat de risc és l’eina que el delegats/des tenen per
informar a l’Oficina de Prevenció de la DiBa que hi ha una situació
deficient o de perill perquè la corporació doni solució.

•

Davant la manca d’actuació corporativa, el delegat/da poden anar
directament a la Inspecció de treball perquè actuïn obligant a la
Diputació de Barcelona a prendre mesures.

