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Resum de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de
Territori i Sostenibilitat:
•

Bolcaments de les màquines llevaneus i control de les gràfiques de flexibilitat dels
amortidors
En l’anterior comitè, CCOO va demanar que en les revisions estivals de les màquines
llevaneus, també es revisessin els amortidors i la seva flexibilitat, ja que ho relacionem
directament amb les bolcades, i sabem que aquesta revisió no s’incloïa. L’Administració
ens comunica que a partir d’ara els serveis d’assistència inclouran aquesta revisió.
CCOO comenta que els amortidors caldria endurir-los per evitar bolcaments, ja que són
màquines que tenen el punt de gravetat molt elevat.

•

Grup de treball de màquines llevaneus
En aquest grup hi està representada l’Administració i la part sindical, i es debat sobre les
possibles millores en aquestes màquines, que garanteixin la seguretat dels treballadors
que les han de conduir.
Les propostes que va fer CCOO són:
1. Instal·lació de cadenes automàtiques
2. Revisió estival dels amortidors
3. Pneumàtics adequats per a la neu i el gel, ja que els actuals són per al fang i la
sorra
4. Amortidors mes durs o que s’endureixin en funció de la càrrega
D’aquestes quatre propostes, en la propera contractació només es tindran en compte la
instal·lació de cadenes automàtiques en les màquines llevaneus, i la inclusió, en la
revisió anual, de l’estat dels amortidors.
.../...
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•

Programació de les obres al parc de Lleida
L’Administració ens comunica que no hi ha cap pressupost del 2011 previst per a les
obres de Lleida ni tampoc per a Argentona. Aquests parcs estan en unes condicions molt
precàries, concretament a Lleida, es tracta d’una nau de lloguer que té el sostre de
fibrociment, no disposa de vestuaris per al personal ni de lavabos per a les dones, els
tècnics de l’explotació i de conservació, no disposen d’un lloc físic de treball, ni tan sols
d’una taula, però no sembla que aquestes greus mancances estiguin a la llista de
prioritats de l’Administració.

•

Terminis d’execució de l’aplicació d’actuacions a la Unitat d’Obra de Ripollet
segons l’avaluació de riscos.
CCOO hem demanat aquests terminis, ja que l’obra de Ripollet està mancada de
farmacioles, hi ha problemes higiènics i també amb l’accés a l’aigua potable, la
instal·lació elèctrica és precària, cosa que compromet la seguretat dels treballadors.
També hi ha problemes amb el subministrament d’EPI’s.
Des de l’Administració sempre se’ns ha dit que estaven a punt de traslladar-se, però el
temps va passant i les condicions en general es van deteriorant.
L’Administració ens respon que demanarà el calendari d’actuació a Obres.

•

Procediment de coordinació empresarial
CCOO va fer una sèrie d’aportacions per a què es tinguessin en compte i s’afegissin al
procediment, i que són les següents:
-

-

-

Evitar la prestació de serveis per persones d’altres empreses
El personal requerit en la licitació ha de ser personal propi de l’empresa a la qual
se li adjudiqui la licitació
Fer un seguiment del compliment de les bases del contracte, amb un llibre de
registre i revisions periòdiques mitjançant la figura d’una observador, tot això dins
el context del Comitè de Seguretat i Salut
Amb la finalitat de donar un bon servei públic, l’empresa adjudicada en una nova
licitació, passaria a fer-se càrrec del personal contracta a l’anterior empresa, ja
que es tracta de personal amb experiència en l’àmbit i en el territori
Al personal de les empreses subcontractades, cal exigir-li la mateixa titulació i
formació que al personal de la Generalitat

L’Administració no vol incorporar-les ja que segons diu, es refereixen a actuacions que
es troben fora de l’àmbit de regulació del procediment i específicament contemplades en
la normativa de contractació pública.
El cert és que la nostra Administració ha agafat el camí de la privatització amb tot el
perjudici que això comporta a la classe treballadora, i no sembla que hagin de canviar de
camí, més aviat, sembla que estan buscant dreceres per arribar-hi abans.
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