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CATAC-IAC DENUNCIA EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ A LA
INSPECCIÓ DE TREBALL
Incompleix la normativa que els obliga a donar informació sobre seguretat i salut als
representants dels treballadors i treballadores. El darrer episodi, que no l’únic, ha estat
la nova delegació de Mataró.
Els delegats de prevenció de CATAC-IAC al
Departament han plantejat en els darrers
temps tot un seguit de peticions que
rarament han estat ateses. Entre d’altres:
•
•
•
•

La realització d’avaluacions de riscos
en les unitats estructurals del
Departament.
La vista dels informes dels tècnics de
prevenció sobre diferents assumptes.
La convocatòria del comitè de
seguretat i salut del pas.
La tramitació d’adaptacions de llocs
de treball endarrerides.

•

La dotació humana i pressupostària
suficient per atendre una planificació
preventiva adequada del personal
d’administració i tècnic.

Cal tenir en compte que algunes d’aquestes
dades s’han de facilitar als delegats de
prevenció amb independència que ho
sol·licitin o no, i amb caràctar previ,
especialment quan afecta, com és aquest
cas a l’obertura de nous centres de treball.
Finalment, vam presentar aquest escrit a
la Subdirectora Gral. de Seguretat i Salut:

Senyora:
Com hem tingut ocasió de comunicar a diferents responsables d’aquest Departament, entenem que
els mecanismes de comunicació del Departament amb els delegats i delegades de prevenció són
absolutament insuficient i deficitaris. També entenem que els paranys inicials que es trobà el comitè
de seguretat i salut del PAS no poden ser una excusa per haver paralitzat totalment la seva activitat i
que resta vigent l’obligació de l’empresa de convocar-lo. D’altra banda, les divergències sortides com
a conseqüència de les darreres eleccions sindicals no poden obviar la seva convocatòria amb una o
altra composició.
Tot i reconeixent la dificultat que suposa la gestió d’aquest departament, no per això pensem deixar
d’exigir allò que legalment pertoca i que afecta els treballadors i treballadores del PAS. En aquest
sentit hem intentat, tant a través de la Subdirecció de Serveis com directament al Servei de Prevenció
que se’ns informi, entre moltes d’altres qüestions, dels temes relatius a la propera posta en marxa
dels nous Serveis Territorials d’aquest Departament. Us adjuntem copia dels dos darrers correus
electrònics que hem tramès i que, reclamen aquesta informació: pel to en què estan redactats podeu
intuir que estem absolutament farts de reclamar allò que la llei reconeix que hem de tenir. Us demano
que recolliu totes les sol·licituds que hem fet i que comproveu que difícilment cap d’elles ha tingut cap
resposta.

.../...

.../...
Com que, en aquesta data, no tenim cap informació de la que sol·licitem i pel que fa als nous
Serveis Territorials del Departament, us comuniquem que ens personarem a les
instal·lacions per comprovar tot allò que afecti la seguretat i la salut de les persones que hi
treballaran i que denunciarem qualsevol irregularitat que comprovem. Això amb
independència de posar en coneixement de qui correspongui totes les vulneracions de la
norma que ja s’han produït i que provenen de la manca d’informació preceptiva als delegats i
delegades de prevenció.
Entenem que hem fet un important exercici de bona fe i de prudència tot esperant informacions que
no acaben d’arribar. És per això que, més encara, ens sentim absolutament legitimats a denunciar
totes les irregularitats que detectem des d’aquest moment, fora de les que ja s’han produït.
Restem, però, a la vostra disposició per redreçar aquesta dinàmica cap a una de nova que
garanteixi el tracte que mereix també el personal d’administració i tècnic del Departament.
Atentament,

Amb data10-04-08 hem presentat
denúncia a la Inspecció de Treball per,
d'una banda, l'incompliment de les
obligacions d'informació, consulta i
participació als delegats i delegades de
prevenció i d'altra banda, per la no
convocatòria del Comitè de Seguretat i
Salut.
Transcripció de la part final de la denúncia presentada a la Inspecció de Treball:
Per tot això,
DEMANEM
Ie
Que es tingui per presentat aquest escrit i per interposada la denúncia contra el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, pels fets relatats pel que fa a l’incompliment de la Llei
31/1995 en els seus articles 18, 33, 34 d’informació consulta i participació, i dels art. 38 i 39
relatius a la constitució, competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.

I el dia 1 d’abril vam anar a visitar pel nostre compte les
instal·lacions de la nova delegació de Mataró. Si no havien
comptat amb nosaltres potser és perquè trobaríem tot perfecte:
Dins hi havia gent treballant. Us fem un resum i us ensenyem unes
fotos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

No hi ha senyalització d’emergència ni de cap tipus.
No hi ha cap extintor d’incendis. N’hi ha dos BIE’s que són insuficients i que no es poden
utilitzar per a focs de tipus elèctric.
Els cablejat dels ordinadors penja per tot arreu tot i que les taules disposen de
canalitzacions per encabir-los.
Hi ha finestres sense persianes o amb persianes insuficients pel sol que hi entra.
L’escala d’accés a les plantes, de vidre, no té protecció ni elements que la facin visible
en alguns punts. El terra, de vidre, deixa espais buits on hi ha risc d’ensopegar.
Alta temperatura en alguna sala i escassa humitat (+- 30%). Forta sensació de xafogor.
Irritació en vies respiratòries i cuissor d’ulls.
Soroll ambiental proper al límit (80 db) a la zona de registre tot i que només hi havia dos
persones parlant i el telèfon.
Manca d’espai físic per a les persones que hi treballen al registre i primera atenció.
Productes químics i cartrons emmagatzemats en l’habitació de quadres elèctrics.

i altres, i altres... que comunicarem al Departament per tal que siguin
corregides.

Aquest és l’edifici de la seu
provisional, segons diuen, dels
Serveis Territorials del Vallès
Oriental i Maresme.

Aquesta és la recepció: han de
canviar al taulell, sembla, però
segueix essent un lloc estret on és
impossible rebre un alt nombre
d’usuaris. Caldrà vigilar el soroll.

Una dada curiosa: segons el Departament, el
personal dels negociats de primària i secundària
NO FAN ATENCIÓ AL PÚBLIC, segons es
desprèn de la no percepció del complement. Tenen
a punt, però, una filera de taules per atendre al
personal docent i al no docent (que hi va perquè
vol ser-ho o ha deixat de ser-ho... o sigui,
personal extern).

Un mal endèmic... En aquest cas, les
potes de les taules tenen un buit
per encabir el cablejat... esperem
que el facin servir.

Canalització per amagar
els cablejat a les potes
de les taules

L’habitació dels quadres elèctrics. A més de no
estar protegits... els productes químics
emmagatzemats incorrectament i els papers i
cartrons fan de combustible afegit a un foc
hipotètic contra el que ENCARA NO HI HA CAP
EXTINTOR!!!.

Vigileu quan entreu al replà de la
primera planta: se us pot colar el taló
entre la porta i el terra. Cal evitar
aquest risc.

Desitgem sort als companys i companyes que
s’han instal·lat i als qui ho faran en properes
fases. Els delegats i delegades de CATAC-IAC
farem el seguiment i us n’informarem.

educacio@catac.cat
Si voleu rebre informació en el
vostre correu electrònic, en ho feu
saber.

