
  

Serà dimarts 2 de juny a les 12:30h a la porta de la Conselleria 
d’Educació 

Els sindicats educatius convoquen una concentració en protesta pels 
incompliments de Conselleria en matèria de Salut Laboral 

Les organitzacions sindicals signants, representants dels treballadors/ores de 
l'ensenyament públic en el Comité de Seguretat i Salut Laboral de l'Ensenyament 
Públic No Universitari exigim a la Conselleria d'Educació les mesures que es detallen 
a continuació i comuniquem a l’opinió pública que quasi totes les demandes tenen 
una relació directa amb la seguretat i la salut dels alumnes dels centres públics.  

1- Aplicació de l’Ordre de 31 de gener de 1995, de la Conselleria d’Educació i 
Ciència, sobre autoprotecció de centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària i 
Ensenyaments de Règim Especial, dependents de la Generalitat Valenciana. 
Aquesta demanda d'aplicació d'aquesta normativa és motivada perquè en la 
Secretaria del Comité de Seguretat i Salut Laboral consta una comunicació oficial 
de la Direcció Territorial d’Educació de València on es comunica que a data 1 de 
desembre de 2006 no consta en la Direcció Territorial de València cap Pla 
d’Autoprotecció aprovat.  

El Comité de Seguretat i Salut Laboral de l’Ensenyament Públic no Universitari va 
sol�licitar el 4 d’abril del 2006 a la Conselleria un Pla de Xoc per tal d’acomplir la 
legalitat pel que fa a l’autoprotecció als centres educatius en el qual es 
contemplaren cursos específics sobre Plans d’Autoprotecció al professorat i als 
equips directius.  

 2-  No es contempla en les ordres de començament de curs la figura de 
Coordinador de Salut Laboral de centre. Aquest coordinador és un element 
clau perquè tots els centres educatius tinguen un Pla d’Emergència i 
d’Evacuació.  

3- Aplicació de l’article 39.2.b) de la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
Aquesta demanda d´aplicació d’aquesta normativa és motivada perquè a hores 
d’ara la Direcció Territorial d’Educació no ha lliurat una informació 
requerida pel Comité. La informació requerida formalment el 15/04/2008 i 
el 20/06/2008 demanava conèixer quins centres públics docents de la 
Província de València tenien el Pla d’Autoprotecció aprovat a data 1 de 
gener del 2008. 

4-  Manca de planificació en la vigilància de la salut dels i de les docents 
valencians.No hi ha tampoc els preceptius reconeixements mèdics que es 
realitzaven fa uns anys. Tampoc hi ha la vigilància epidemiològica.  

5- Mancances greus en la formació i informació sobre seguretat i salut laboral als 
treballadors/ores de l’ensenyament. 

6- Manca  la publicació d’un decret en el qual es regule l’adaptació dels llocs de 
treball per als docents que ho necessiten per raons de salut. Aquest Decret s'aprovà 
en el 2008 en la Comisió de Seguretat i Salut laboral però la Conselleria no l’ha 
publicat. 

7- Servei de Prevenció de Riscos Laborals incomplet. 

8- Manca d’un autèntic Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 

La major part d’aquestes demandes han estat objecte de denúncies a la Inspecció 
de Treball  els passats 21/01/2003, el 27/02/2007 i el 2/12/2008. 

Per tots aquests motius, els sindicats sotasignants han organitzat una 
concentració de protesta per al proper dimarts 2 de juny a les 12:30h en la 
porta de la Conselleria d’Educació (Av. Campanar 32, València). 


