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AQUÍ, AQUÍ, AQUÍ NO HI HÀ QUI...   TREBALLI   

Què està passant amb el manteniment d’edificis municipals???? 

Estem parlant, entre d’altres, de: 

 Reparació en el sistema de climatització d’edificis 
municipals (una cop trencats, es precinten i punt). 

 Les finestres trencades s’arreglen amb cinta adhesiva 
o simplement les segellen. 

 Quan plou, els treballadors i les treballadores es 
mullen en el seu lloc de treball a causa de les goteres.  

 Persianes despenjades, aixetes que no tanquen, 
panys de porta trencats, alarmes i cisternes de WC 
que no funcionen. 

 I ja no parlen de les múltiples petites obres de paleta 
o de pintura. 

Moltes incidències que no poden esperar i no són ateses. 

Donades les conseqüències que té la manca de 
manteniment, no només per al rendiment sinó també per a 
la salut dels i les treballadores/res CCOO, els delegats/des  
de prevenció ho hem portat al Comite de Seguritat i Salut 
en reiterades ocasions. 

Les respostes de l’àrea de manteniment, quant hi ha hagut, han estat “toreres”, disperses i 
poc clarificadores.  Mai han anat en la línea de resoldre les incidències comunicades. 

Les úniques respostes amb cert sentit i “off the record” són que no hi ha diners o que 
s’estan renegociant els contractes de manteniment degut al canvi de les lleis de 
contractació pública. 

Les incidències que entren en l’aplicatiu de manteniment d’edificis 
municipals no es tramiten i queden amuntegades a l’espera de 
directrius. La insistència dels serveis en les reiterades reclamacions, i 
les queixes dels treballadors/es cauen en l’oblit. 

Existeixen continuats canvis de criteris de la direcció de manteniment 
d’edificis municipals, que pateixen els treballadors/es que han de 
gestionar les solucions de les incidències. 

Millor no parlar de com han deixat el servei de contractació les 
persones amb talent que van ser portades de fora en comissió de servei i que han 
fugit a la mínima. Encara estan els treballadors/es d’aquest servei patin-lo. 

CCOO ens preguntem quina intenció té l’Ajuntament en permetre que es degradin els 
edificis municipals, afectant així a les condicions de treball i salut dels treballadors i 
treballadores. 


