És la tercera vegada que es denuncia a la Conselleria

STEPV exigeix davant Inspecció de Treball plans d’emergència I
mesures preventives per al professorat
Els delegats i delegades de STEPV de Prevenció del Comité de Seguretat i Salut Laboral
del Sector Docent no universitari, juntament amb delegats de la resta d’organitzacions
sindicals, han denunciat davant la Inspecció de Treball la manca en els centres educatius
de Plans d’Evacuació d’Emergència o d’Autoprotecció degudament aprovats i implantats.
Així mateix han tingut l’oportunitat de transmetre en una entrevista amb el Cap de la Unitat
de Seguretat i Salut Laboral de la Inspecció Provincial de Treball aquests fets i la
paralització quasi absoluta del compliment de les obligacions que marca la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, com ara:
- avaluació i identificació dels riscos laborals;
- garantir la salut laboral, a través de la vigilància de la salut i de la corresponent
adequació o canvi de lloc de treball davant certs riscos.
- aprovar Plans d’Emergència o d’Autoprotecció davant incendis o altres
incidències;
- la formació i informació als treballadors/es dels riscos laborals;
- creació del/la coordinador/a de riscs laborals de centre educatiu.
Els sindicats han recordat a la Inspecció de Treball que aquesta és la tercera vegada que
denuncien conjuntament a la Conselleria:
A) La primera denuncia va ser el 21 de gener de 2003. La Inspectora de Treball va
donar dos mesos de termini màxim a la Conselleria d’Educació per a implantar el conjunt
de mesures preventives abans esmentades.
B) La situació anterior va conduir a un llarg procés de negociació, que es va
culminar en els acords de juliol del 2006 sobre les obligacions preventives. Però la
situació no va durar ni tres mesos: en octubre de 2006 la Conselleria es desvinculava de
l’acord i del seu compliment. Això va motivar la segona denuncia el 27 de febrer de 2007.
C) Les promeses incomplides respecte a l’adequació o canvi de lloc de treball i la
creació de la figura del/a coordinador/a de prevenció en tots els centres docents, junt a
l’absència de Plans d’Emergència o d’Autoprotecció aprovats per les autoritats
educatives, han motivat aquesta tercera denuncia ahir, 9 de desembre de 2008.
STEPV està compromés amb la implantació de les mesures preventives perquè la
Conselleria garantisca la seguretat i salut del professorat i de la resta de la comunitat
educativa i valora positivament la feina unitària de tots els sindicats per aconseguir-ho. El
Sindicat lamenta l’actitud deplorable de la Conselleria d’Educació que, any rere any,
incompleix impunement els deures que la Llei imposa a tothom.
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