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Avaluació dels factors de riscos psicosocials

Finalment, el 21 d’octubre l’empresa va enviar a través de la intranet el qüestionari per poder

fer l’avaluació de riscos psicosocials, i tenim fins al dia 11 de novembre per contestar-la i
enviar-la.

Des de CCOO considerem que, tot i les mancances del mètode escollit i el sistema de

recollida de dades, serà important que la nostra resposta com a treballadors d’aquesta

empresa sigui el màxim de massiva i sincera. Ara tenim l’oportunitat d’exterioritzar com

afecten la nostra salut les condicions de treball, les excessives càrregues a les quals estem

sotmesos, els problemes de relació i informació que hi pugui haver, el grau de participació i

col·laboració que ens permeten en l’organització de la nostra tasca, etc.

Volem comentar que, encara que en l’àmbit general aquesta avaluació de riscos psicosocials

pugui ser similar a l’enquesta de clima que el Banc va fer el mes de gener passat, hi ha un

factor molt important que les diferencia: l’obligació legal de fer-la i, a la vegada, l’obligació

legal d’aplicar mesures correctores a partir de les mancances detectades. En canvi, com que

l’enquesta de clima era voluntària per part de l’empresa, aquesta podia decidir si hi aplicava

o no mesures correctores.

Per tant, des de CCOO farem el seguiment pertinent de tot aquest procés i, amb els resultats

d’aquesta avaluació a la mà, insistirem en la millora de les nostres condicions de treball.

Mentre això no arribi, tots nosaltres tenim la paraula.

Continuarem informant.
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