CRONOLOGIA DEL NOSTRE DEPARTAMENT DE PREVENCIÓ

El passat 26 de juny CCOO vàrem enviar un comunicat a tot el personal de la
Diba informant-vos sobre el problema de climatització que hi havia al pavelló
Nord de Mundet.
Arrel d'aquest comunicat, rebem missatges d’altres centres de Diputació. Entre
tots aquests, hi destaca per la seva gravetat la Nau Florís ubicada a Canet de
Mar que acull una Àrea per a la formació tèxtil amb laboratoris d'aprenentatge,
de recerca i de desenvolupament de teixits d'altes prestacions.
Ràpidament, el Delegat de Prevenció de CCOO es posa en contacte amb la
Direcció de l'escola per visitar el centre i comproven que efectivament la
temperatura de la nau està per sobre dels 30 graus, amb pics de calor que
arriben fins els 38 graus de temperatura.
Com que aquesta situació es perllonga en el temps, CCOO demana a Oficina
de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL) de Diputació de Barcelona que
amb caràcter d'urgència es faci una visita a aquest centre per tal de prendre
les mesures de control corresponents i corregir aquesta situació.
L’OPRL fixa el 8 de juliol com a data per mesurar l'estrès tèrmic de la Nau amb
tècnics de Diputació. No obstant això, 3 dies abans ens suspenen la visita. El
motiu al·legat és que s’esperaven pluges i que el resultat de les proves no
serien reals. Hem de dir que el dia 8 de juliol, el nostre delegat de prevenció va
comprovar com tot i les pluges el termòmetre de la nau marcava 29,5ºC.
Tot i les nostres insistents peticions d’una nova data de visita i davant la manca
de resposta per comprovar la situació per part de l’OPRL, Comissions
Obreres el dia 11 de juliol vam presentar la denuncia davant la Inspecció
de Treball.
No ens han deixat una altra opció que dirigir-nos a un òrgan extern per a que
pugui analitzar la situació i fer el requeriment oportú per a que es prenguin les
mesures adients per a protegir la salut del personal.
Som coneixedors que fins i tot es disposa de diferents pressupostos respecte a
possibles solucions. CCOO exigim l’aplicació de mesures urgents i immediates
a curt termini, sense descartar les que es puguin proposar a mig i llar termini.

Com bé sabeu CCOO som un sindicat que dialoga, amb molta paciència i força
respectuós, però el que no podem permetre és que la salut dels treballadors i
les treballadores es posin en perill. Cal remarcar que en aquest centre de
treball i formació hi ha desenes d'alumnes els quals es troben en la mateixa
situació i amb els mateixos perills de salut.
ÚLTIMA HORA Acabem de saber que la visita que s’havia de fer el 8 de juliol
finalment s’ha previst pel dia 25 de juliol. La veritat és que això ens recorda allò
de “vistete despacio que tengo prisa”. Seria còmic si no estiguéssim parlant de
la salut dels nostres companys i companyes. A aquest ritme, les solucions
vindran passat l'estiu?

