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REDUCCIÓ DE COSTOS versus CLIMATITZACIÓ
Denúncia davant d’Inspecció de Treball
S'han posat en contacte amb UGT algunes oficines denunciant que l'aire
condicionat del seu local no els funciona. En totes elles el problema comú és
que la companyia eléctrica talla el fluid quan el consum elèctric en un moment
donat supera el límit màxim de la potència contractada. És a dir, no és que
l'aparell de climatització estigui espatllat, és que el banc no contracta més
potència i la companyia de subministrament elèctric talla el fluid (de fet ho fa
automàticament el comptador que fa saltar el dirferencial).
Quina solució adopta el banc? Cap. Els tècnics de l'empresa que ens dóna
manteniment al banc diu als empleats afectats, que no encenguin l'aparell de
climatització. Lògicament els tècnics de manteniment no són resposables de
solucionar aquest assumpte ni la seva empresa. És el banc el que ha de
contractar més potència per a que puguin funcionar els aparells de
climatització.
En el cas d'una oficina, UGT ha posat denúncia davant la Inspecció de Treball
perquè ens sembla gairebé un delicte el que passa: fa tres anys que no poden
connectar el sistema centralitzat de climatització.
Aquests fets els denunciarem en la reunió que hi haurà demà del CUSS (Comité
Unificat de Seguretat i Salut). Esperem que el banc ho solucioni
immediatament. ¿Tant costa contractar més potència? És un tràmit rapidíssim,
però pel que veiem, està clar que no volen gastar-se ni un euro en mantenir
correctament les instal.lacions on treballem.
Farem un seguiment de l’estat de la climatització a les oficines. Per això us
animem a que ens informeu si a la vostra oficina teniu problemes en relació a
la climatització.
¿Fins a quin nivell arribarà aquesta bogeria obsessiva de la reducció de costos?
Rebeu una cordial salutació.
Full d'afiliació
Full d'afiliació

UGT Catalunya Deutsche Bank
http://www.ugtdb.org/cat
UGT Deutsche Bank
http://www.ugtdb.org
UGT Catalunya
http://www.ugt.cat

