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Actuacions de manipulació de fibrociment en les obres de
rehabilitació del Casino Espanyol
Aquest matí hem sigut coneixedors a través de les xarxes socials, de què uns
veïns que viuen al costat dels edificis que constitueixen l’anomenat Casino
Espanyol, a la Plaça Catalunya, han denunciat com es feien demolicions
d’elements de fibrociment sense que els treballadors disposessin dels
elements de protecció individual o colꞏlectiu que estableix el decret 396/2006,
de 31 de març, per la manipulació d’aquest tipus de residu.
Sí efectivament ha sigut així, es podria haver comès presumptament un
delicte contra els drets dels treballadors.
No totes les empreses poden realitzar aquest tipus de treballs, ja que només
ho poden fer aquelles que estiguin inscrites en el Registro de Empresas con
Riesgo de Amianto (RERA), havent presentat abans de l’inici dels treballs, un
Pla de Treball.
A fi d'evitar els riscos d'exposició d'amiant als treballadors, aquests han de fer
ús entre altres, de guants, de màscares auto-filtrants, utilitzar granotes de
treball amb caputxa d'un sol ús, les plaques de fibrociment han d'impregnarse amb un líquid especial per a evitar l'emissió de fibres d'amiant pel
moviment o trencament accidental, haurien d'utilitzar eines adequades per al
desmantellament que evitin l'emissió de partícules, aspirat de la zona de
treball, i posteriorment les plaques per a evitar el seu trencament es
dipositaran sobre palets, que es plastificaran i senyalitzaran com a amiant.
Recordem que els Articles 316 i 317 del Codi Penal estableixen que els que
amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant
legalment obligats, no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors
exerceixin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene
adequades, de manera que posin així en perill greu la seva vida, salut o
integritat física, seran castigats amb les penes de presó de sis mesos a tres
anys i multa de sis a dotze mesos.
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Per aquest motiu demanem al govern municipal que actuï de manera
immediata si s’hagués produït aquesta situació, i que doni explicacions dels
fets amb plena transparència, tenint en compte que el promotor d’aquesta
obra és l'Ajuntament de Rubí.
Hem posat en coneixement dels Mossos d’Esquadra aquests fets per si
consideren que han d’actuar d’ofici.
Veïns per Rubí
info@veinsrubi.org
www.veinsrubi.org
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