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PER REQUERIMENT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL, ES
REUNEIX EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT D’EDUCACIÓ,
DESPRÉS DE MÉS D’UN ANY D’INACTIVITAT
El comitè de seguretat i salut del PAS és un òrgan paritari format per administració i
sindicats, que s’ha de reunir com a mínim 1 cop cada 3 mesos, i que té com a finalitat
facilitar la informació i la participació dels treballadors i treballadores, a través dels
delegats de prevenció nomenats pels sindicats, en temes que afecten la salut laboral.
El nostre comitè no es reunia des del mes de
maig de 2007. Quan CATAC-IAC va presentar
denúncia a la Inspecció de Treball ho va fer
com a darrer intent d’activar el seu
funcionament que, val a dir, s’havia
interromput per la manca de quòrum de les
darreres convocatòries, ja que CCOO no hi
assistia. Mentre, el Departament tampoc no
s’estressava massa en cercar maneres de
reactivar el comitè.
Durant aquest temps, des de CATAC-IAC havíem
fet gestions amb la responsable de salut laboral
de l’àrea pública de CCOO que, a la vista del que
ha passat després, és obvi que van resultar
infructuoses. Un altre sindicat, a més, ha
presentat denúncia finalment pel mateix motiu.
El Departament tenia l’excusa perfecta: “no el
convoquem perquè no veniu”. Val a dir que els
delegats i delegades de CATAC-IAC s’han
presentat a tots els comitès convocats i han

seguit participant en la Comissió Paritària
General d’Educació on insistíem, sessió darrera
sessió, en la necessària reactivació del comitè.
Fèiem el mateix amb escrits de sol·licitud als
responsables del departament.
Finalment, s’ha reunit un altre cop el comitè i ha
estat possible la seva constitució. A la primera
sessió vam comunicar als assistents que la
dexació injustificada de les seves obligacions per
part del propi departament i evidentment dels
delegats i delegades de qualsevol altre sindicat,
seria denunciada allà on calgués.
Esperem, però, que no calgui fer-ho i que ens
posem tothom a treballar per trencar una
dinàmica molt arrelada al departament que
consisteix a fer poc, no informar d’allò que fa i
posar impediments, per la via del silenci, a la
participació dels delegats i delegades de
prevenció.

A CATAC-IAC estem contents d’haver contribuït a trencar aquesta
dinàmica: de moment, la nostra insistència ha modificat un parell de
qüestions que esperem que, amb la col·laboració positiva iniciada amb el
departament, garanteixi el dret que tenim de ser informats i informades i
de participar en els temes que ens afecten.
Mireu entre d´altres coses, en què hem estat treballant:

EL DRET D’INFORMACIÓ PRÈVIA, PARTICIPACIÓ I CONSULTA DELS TREBALLADORS I
TREBALLADORES:
La inauguració dels Serveis Territorials del Vallès
Oriental i Maresme van estar la gota que va fer
vessar el got: es traslladava un gruix important de
personal a un edifici en el que s’havien de fer
obres i habilitar els espais necessaris. Cap
informació als delegats i delegades, exactament
igual que quan s’han fet obres a la seu central del
departament. En el cas de Mataró, a més, no
s’havien realitzat les avaluacions inicials de
riscos. El dia de la inauguració hi havia
deficiències importants.
Això va motivar una denúncia a la Inspecció de
Treball que ha servit per obtenir un requeriment

sobre la necessitat d’informar, amb caràcter
previ, als delegats i delegades de prevenció. Ara
ja s’han dut les avaluacions i se’ns ha donat el
resultat. Val a dir que els tècnics del servei de
prevenció han col·laborat amb nosaltres quan ens
hem posat a treballar plegats i que han acollit de
manera positiva els nostres suggeriments.
Això ha de servir per entrar en la dinàmica
d’obtenir la informació necessària davant de
les actuacions del departament i poder
aportar i transmetre la preocupació dels
treballadors i treballadores, per tothom plegat,
començar a prevenir... que d’això es tracta.

AVALUACIONS DE RISCOS PSICOSOCIALS:
Aquest ha estat un altre tema en el que CATACIAC ha treballat per aconseguir la realització
d’aquest tipus d’avaluacions en els centres de
treball: les avaluacions de riscos psicosocials
pretenen prendre la temperatura a les unitats en
matèria de riscos que afecten la salut i el
benestar i evitar patologies com l’estrès laboral.
Les mesures correctores que, si s’escau, s’han
d’implantar quan es detecten riscos en aquesta
matèria afecten bàsicament a l’organització del
treball.

La insistència de CATAC-IAC a la Comissió
Paritària ha donat com a resultat la propera
realització
d’avaluacions
de
riscos
psicosocials als serveis territorials del
Departament.
Per primera vegada, a més, es farà amb un
sistema de treball més participatiu que
garanteix que els treballadors i treballadores
tinguin tota la informació del procés, dels
resultats i de les mesures que calgui
implantar.

EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC: EL GRAN OBLIDAT DEL DEPARTAMENT.
Els delegats i delegades de CATAC-IAC hem
tingut feina durant tots aquests mesos per
intentar canviar la dinàmica que feia que a la
Comissió Paritària de Salut Laboral es parlés
quasi bé exclusivament del personal docent i que

la major part dels mitjans s’adrecessin quasi bé
exclusivament a aquest col·lectiu. CATAC-IAC
seguirà treballant per
tal que els
responsables
del
departament
prestin
l’atenció que mereix també aquest col·lectiu.

TREBALLAR PLEGAT, AMB UN OBJECTIU COMÚ: LA SALUT DELS TREBALLADORS I
TREBALLADORES.
Durant aquest temps CATAC-IAC, tot i que des d’un posicionament crític cap als responsables del
departament, ha repetit i repetit que calia la col·laboració de tothom per tirar endavant una veritable
política de prevenció. Hem treballat i hem aportat la nostra feina de manera insistent i ens hem mostrat
col·laboradors en tot allò en el que se'ns ha deixat participar.

Entenem que, quan parlem de prevenció, l’objectiu està clar, i tots els
esforços, els nostres i els del departament, han d’anar en la mateixa línia.
Des d’aquesta perspectiva de col·laboració i crítica sempre que calgui,
seguirem treballant.
Us podeu adreçar a nosaltres, sempre que ho necessiteu, mitjançant el correu electrònic:

educacio@catac.cat

