
 

 
 

 
 
 

EN  LA  PREVENCIÓ  DE  RISOS  LABORALS CAL EIXIR  DE  LA  PARÀLISI 
 

La reunió de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral del dia 12 de desembre 
evidència que els avanços que s'haurien d’haver produït queden molt lluny del necessari. 
Malgrat les bones paraules de l'administració la seguretat i la salut no són ni de bon tros 
una de les prioritats del govern valencià. 
 
En efecte ni la composició de la mesa, amb l'absència significativa dels directors 
generals, ni per la documentació aportada que no era més que una declaració de bones 
intencions sense cap compromís concret ni sense cap previsió d'augment dels recursos 
humans i materials no van fer més que palesar que l'actuació en aquesta matèria  de 
l'Administració Valenciana oscil�la entre el menfotisme i la desídia. 
 
Solament a l’àmbit de la Conselleria d'Administració i Justícia es be treballant amb una 
certa normalitat i malgrat la manca de resultats concrets almenys es reunixen i venen 
funcionant alguns grups de treball. 
 
La situació és molt pitjor a la Conselleria de Sanitat on la Comissió Sectorial pròpia no 
s'ha reunit, on la part sindical no té constància dels riscos avaluats, on l'administració 
elabora fitxes d'avaluació sense contar amb la preceptiva i obligatòria consulta als 
sindicats, on s'assisteix amb preocupació a la privatització de parts de l'activitat 
preventiva com ara a l'àrea 11 i on es continua fent una vigilància de la salut sense lligar 
a les avaluacions inicials ja que aquestes en moltes ocasions no s'han fet. 
 
Pel que fa a la Conselleria d'Educació les coses no són millor. La Comissió Sectorial fa 
més de sis mesos que no es reuneix. Els acords presos, com ara el decret d'adaptacions 
de llocs de treball o l'ordre del coordinador de centre dormen el somni dels justos i 
encara, 9 i 6 mesos respectivament de la seua aprovació no han vist la llum. Els 
compromisos adquirits per l'administració de negociar alguns dels temes més importants 
com ara un pla de formació en matèria de seguretat i salut laboral, la planificació de la 
vigilància de la salut o els plans d'emergència dels centres escolars han estat 
incomplerts. 
 
La Intersindical Valenciana considera que tot aquest panorama suposa una greu 
irresponsabilitat del govern valencià i treballa a tots els nivells, sindical, amb 
col�laboració amb la Inspecció de Treball o interposant les denúncies adients als jutjats 
per reclamar una defensa efectiva de la seguretat i la salut dels treballadors i les 
treballadores valencianes. 
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