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SOLUCIONS IMMEDIATES O TANCAMENT DE MALLAFRÈ JA!!

 
Aquest matí 25 de setembre
realitzada a l’OAC Mallafrè. 
Cal remarcar que no es feia des de l’any 2010 i que no ha assistit cap representant ni 
de l’ABP Tarragonès ni de l’Administració RPCT, només la tècnica de la Generalitat i 
els sindicats representatius. 

Els punts més rellevants que ha anotat la 
és coneixedor de la greu problemàtica de les instal·lacions i que hem denunciat de 

- Ventilació deficient de l’edifici. E
permès. També és una queixa recurrent que hem traslladat sempre als responsable
que tampoc es sol·luciona. L
permetrem que treballin amb un risc innecessari.

- Emmagatzematge de substàncies de les D10 en calaixos.

- Contaminació acústica de les màquin
del fals sostre. 

- Plaga de mosquits i d’altres insectes

- Problemes de climatització tant 

- Escalfador i canonades d’aigua del menjador.

- Problemes a un dels boxs 
sostre. 

Aquest seria un breu resum de l
de l’informe que realitzi i no descartem cap tipus d
totes solucions.  
 

Amb la salut i seguretat dels companys no s´hi juga!!
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SOLUCIONS IMMEDIATES O TANCAMENT DE MALLAFRÈ JA!!

de setembre, hem estat presents a l’Avaluació 

remarcar que no es feia des de l’any 2010 i que no ha assistit cap representant ni 
de l’ABP Tarragonès ni de l’Administració RPCT, només la tècnica de la Generalitat i 

 

unts més rellevants que ha anotat la tècnica, molts d’ells a petició d
és coneixedor de la greu problemàtica de les instal·lacions i que hem denunciat de 

manera recurrent i sense solució a dia d
són: 

- Seguretat a l’edifici, tant a recepció com la 
zona del pàrquing. Ho hem denunciat 
constantment i avui així li hem 
tècnica, no concretarem les mancances per 
raons òbvies de seguretat
és una vergonya que es permeti encara 
realizar servei en aquestes condicions ( i no 
ens valen excuses de manca de 
pressupostos…o treballem 
tanquem Mallafrè, ja ho vam peticionar a 
l´anterior Cap de Regió). 

ilació deficient de l’edifici. En tota la instal·lació el nivell de CO2 supera el límit 
permès. També és una queixa recurrent que hem traslladat sempre als responsable

sol·luciona. La salut dels nostres companys és una prioritat i no 
permetrem que treballin amb un risc innecessari. 

Emmagatzematge de substàncies de les D10 en calaixos. 

Contaminació acústica de les màquines de vending i del ventilador q

altres insectes a causa de les humitats i el fals sostre

tant a l’hivern com l’estiu. 

d’aigua del menjador. 

 on arriba tota la pol·lució de l’aire que es neteja al fals 

breu resum de l’avaluació feta per la técnica. Estarem molt pendent 
i no descartem cap tipus d’acció si no hi ha d

Amb la salut i seguretat dels companys no s´hi juga!!

Tarragona, 25 setembre de 2019
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SOLUCIONS IMMEDIATES O TANCAMENT DE MALLAFRÈ JA!! 

hem estat presents a l’Avaluació de Riscos Laborals 

remarcar que no es feia des de l’any 2010 i que no ha assistit cap representant ni 
de l’ABP Tarragonès ni de l’Administració RPCT, només la tècnica de la Generalitat i 

s a petició d’USPAC,que 
és coneixedor de la greu problemàtica de les instal·lacions i que hem denunciat de 

current i sense solució a dia d’avui 

eguretat a l’edifici, tant a recepció com la 
zona del pàrquing. Ho hem denunciat 

i així li hem fet saber a la 
tècnica, no concretarem les mancances per 

bvies de seguretat, però a dia d’avui 
és una vergonya que es permeti encara 
realizar servei en aquestes condicions ( i no 
ens valen excuses de manca de 
pressupostos…o treballem amb seguretat o 
tanquem Mallafrè, ja ho vam peticionar a 

 

n tota la instal·lació el nivell de CO2 supera el límit 
permès. També és una queixa recurrent que hem traslladat sempre als responsables i 

a salut dels nostres companys és una prioritat i no 

de vending i del ventilador que neteja l’aire 

causa de les humitats i el fals sostre. 

on arriba tota la pol·lució de l’aire que es neteja al fals 

starem molt pendent 
acció si no hi ha d’una vegada per 

Amb la salut i seguretat dels companys no s´hi juga!! 

Tarragona, 25 setembre de 2019 


