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LA CIUTAT

Acord per prevenir
els accidents laborals
L’Ajuntament, UGT i CCOO
han signat un conveni de
col·laboració per a la prevenció de riscos i accidents laborals en el sector de la construcció. Mitjançant el conveni, es coordinaran i facilitaran
les relacions laborals en matèria de seguretat i salut a les
obres que construirà l’Ajuntament
o que adjudiqui a tercers.
El conveni està signat per l’alcalde, Celestino Corbacho, el secretari general de la Federació
del Metall, Construcció i Afins
d’UGT, Manuel Gallardo, i el secretari general de la Federació
d’Indústries de la Construcció i la
Fusta de Catalunya de CCOO.
La varietat dels treballs a una
obra de la construcció, així com
les condicions en les quals es treballa, fan d’aquesta activitat una
de les més complexes pel que fa
a la prevenció de riscos i d’accidents laborals. Per aquest motiu,
les dues federacions sindicals
que han signat el conveni designaran un representant per al seguiment i difusió de les condicions de seguretat i salut en les
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El conveni se centra en el
sector de la construcció,
ja que per les condicions
en què es desenvolupa fa
més necessària la
prevenció dels accidents
laborals

diferents obres que l’Ajuntament
realitzi.
Amb aquest conveni “es contribuirà a generalitzar la seguretat
laboral a les obres que porti a
terme l’Ajuntament o adjudicades
a altres” segons manifesta l’alcalde, qui afegeix que “al marge dels
controls propis, la seguretat laboral augmentarà si treballem
tots junts”.
Manuel Gallardo, de la UGT,
insisteix en aquesta qüestió: “amb
el conveni volem demostrar que
es poden reduir els accidents laborals si se segueixen les nostres
recomanacions”. Segons Gallar-

do, si funciona la col·laboració
amb l’Ajuntament, serà més fàcil
convèncer als empresaris de que
cal millorar la seguretat a la construcció.
Per la seva banda, Miguel Peláez García, de CCOO, diu que la
construcció és el sector on hi ha
més precarietat laboral i més
subcontractació, aspectes que
contribueixen a incrementar els
accidents. Segons Peláez, la llei
de prevenció no s’aplica a la construcció, “a les obres no hi ha delegats de prevenció que controlin
els riscos. És aquesta falta de representació la que volem suplir
amb aquest conveni”. El representant de CCOO afegeix que si
es compleixen les normes és
possible reduir el nombre d’accidents laborals que es produeixen
a la construcció.
Les accions informatives que
faran els sindicats comptaran
amb la col·laboració econòmica
de l’Ajuntament, que subvencionarà cadascuna de les dues centrals sindicals amb la quantitat de
6.000 euros, des del 2005 fins al
2009. # PILAR GONZALO

GABRIEL CAZADO

Entre l’Ajuntament i les centrals sindicals UGT i CCOO

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall; el alcalde, Celestino Corbacho, y la consellera de Bienestar y Familia, Anna Simó, participaron en los actos de las asociaciones catalanas de familiares de enfermos mentales
que celebraron en La Farga
el Día Mundial de la Salud Mental, el 16 de octubre. El objetivo del encuentro era debatir sobre si las enfermedades
mentales son sólo una cuestión sanitaria o lo es también
social. Las entidades proponen la elaboración de un plan
integral que tenga en cuenta la situación de las familias.
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