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Secció sindical d’Ensenyament
L’HOME QUE HA COMÈS UN ERROR I NO EL CORREGEIX,
COMET UN ALTRE DE PITJOR (Confuci)
Reunió del plenari del Comitè de Seguretat i Salut
El divendres 14 de juny hi ha hagut sessió plenària del Comitè de Seguretat i
Salut del Departament. Com sempre, s’ha fet una repassada d’una sèrie de
temes com ara:
•
•
•
•

Avaluacions de riscos realitzades
Adaptacions de llocs de treball sol·licitades per personal del
Departament
Aplicació de les mesures preventives derivades de les avaluacions
Planificació preventiva

El Comitè de Seguretat i Salut és un òrgan paritària en el que els delegats i
delegades de prevenció dels sindicats amb presència a la Funció Pública
exerceixen el dret de consulta i participació derivat de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals. CATAC-IAC té dos membres al comitè, el Pau Caparrós i
l’Assumpta Capalvo, tots dos adscrits al Departament d’Ensenyament.

El vessament de gasoil:
En aquesta ocasió, hem parlat també del vessament de gasoil que es va produir el passat 16 de maig a la seu dels Serveis
Centrals i que ha provocat cinc accidents de treball per inhalació d’agents químics, fora d’altres incidències comunicades al
Servei de Prevenció de Riscos i l’Àrea de Personal.
Conjuntament amb els delegats de CCOO vam sol·licitar al comitè que aquest tema formés part de l’ordre del dia i més
concretament ésser informats sobre la investigació que calia que es produís, dades sobre els accidents produïts i avaluació de
riscos del personal que ha de manipular directament el producte vessat.
A la vista de les declaracions d’accident, la Inspecció de Treball va actuar d’ofici tot requerint una sèrie d’actuacions i
medicions. Paral·lelament CATAC-IAC cursava denúncia a la Inspecció de Treball per la inactivitat dels responsables del
departament i per no haver actuat per protegir la salut dels treballadors i treballadores: el Departament es va limitar a penjar
una nota informativa a les 14 hores aproximadament del dia de l’accident en la que considerava la boira i els vapors del gasoil
com a simples olors i treia importància a la incidència.

Al dia següent de l’accident, el Servei de Prevenció va procedir a investigar els fets per determinar la causa del vessament. La
inspecció de treball sol·licitava també una sèrie de medicions específiques de l’aire de l’edifici que, pel fet que s’han realitzat
amb posterioritat al dia de màxima concentració del producte, no seran indicatives del grau de perillositat de la concentració
existent el dia 16.
Si ho recordeu, el dia del vessament, no vam tenir cap informació, només la nota del migdia. Enteníem que després del que va
passar i a la vista de les conseqüències calia:

Revisar la cadena d’emergències , davant l’evidència que no havia funcionat, per tal que millorés en el futur
I això ho demanem perquè:
Va haver una absència absoluta de criteri qualificat en la determinació del risc existent: el Servei de Prevenció de Riscos, en
el que hi ha tècnics en seguretat i higiene, no va ser consultat per la qual cosa es va fer una valoració errònia del risc. Segons
els responsables del departament, es van reunir 8 persones i que van decidir donar ordre al personal subaltern de que obrissin
les finestres. Tot i que la nota informativa del migdia deia que s’havia donat aquesta ordre, això no es va produir a la major
part de l’edifici. Com que sabem que els companys i companyes subalterns fan bé la seva feina, segur que no van rebre aquesta
ordre amb caràcter general. En la visita general a l’edifici de la delegada de CATAC no s’havia tingut cap informació de la
incidència, llevat d’algunes unitats en les que el responsable havia sol·licitat informació per iniciativa pròpia.
Absència d’informació al personal: el Departament va considerar que no hi havia un risc important i que una alarma hagués
estat excessiva. A CATAC-IAC entenem que calia donar informació al personal i fer sortir la gent si més no durant un període
suficient per ventilar prou l’edifici i valorar el risc de tornar a entrar i que per a fer-ho només calia cursar unes instruccions
generals a tots els responsables de la unitat o penjar una nota als ordinadors, com quan ens conviden a un concert.
Menyspreu del risc i absència d’iniciativa dels membres de la cadena d’emergència per comprovar, en tot l’edifici, el dany
que s’estava produint així com sobre la possible existència de treballador@s especialment sensibles en una població de més de
800 persones.
Absència de comunicació amb els delegats i delegades de prevenció, tal com estableix la normativa, ni en el moment de
l’accident ni després ni durant la investigació d’aquest.
Revisar o dur a terme les avaluacions del personal de manteniment i de l’empresa externa contractada
per a l’operació que va generar l’incident
Estem a l’espera que ens facilitin l l’empresa externa i la del departament respecte la comunicació que han de fer dels riscos
que poden trobar aquests treballadors en aquest centre de treball. Tampoc no sabem quines instruccions tenen els companys
de manteniment davant d’aquestes situacions.

Reconeixement de l’error i sol·licitud de disculpes al personal dels Serveis Centrals:
Tot i que ja teníem un informe sobre la taula en el que les
“pudors” es deien pel seu nom, és a dir, inhalació d’agents
químics, concretament, boires i vapors de gasoil, això és un
llenguatge que no entenen. Vam assistir a la justificació d’allò
injustificable i a l’entestament en insistir que s’havia actuat
correctament. Sobre això, vosaltres jutjareu.
Ho vam dir en la nota que vam trametre al personal el dia de
l’accident i ara ho repetim: una actitud deplorable.
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Alguns responsables del
Departament davant d’un risc
laboral

