
 

 

SECCIÓ SINDICAL D’IAC-CATAC A ENSENYAMENT 

Comitè de Seguretat i Salut del 08/10/2021 

En el darrer comitè va quedar clar, una vegada més que al Departament li costa molt  
solucionar els problemes dels treballadors, no perquè no tingui bona voluntat, sinó 
perquè la mateixa estructura del departament i la distribució dels llocs de treball no 
permeten percebre la realitat diària de les condicions laborals a què estem sotmesos 
diàriament . 

1- Al comitè la IAC-CATAC ha demanat resposta a una situació molt concreta i 
freqüent que es dona als centres educatius i que de manera sistemàtica 
s’accentua cada estiu. Curs darrera curs al arribar l’estiu i sobre tot en el més 
de Juliol  es una constant que el personal PAS es quedi sol als centres 
educatius SENSE QUE CAP MEMBRE DE L’EQUIP DIRECTIU estigui present. 

La IAC-CATAC va recordar al comitè que les instruccions que reflecteixen els 
documents per organització i gestió de centres deixa molt clar que es obligatori la 
presencia d’un membre del equip directiu SEMPRE que el centre estigui obert. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Organs_u
nipersonals.pdf 

En aquest sentit la resposta dels responsables del comitè han afirmat que sempre 
que es detecti aquesta irregularitat, aquesta situació s’ha de denunciar a la inspecció 
corresponent. 

2- A pregunta de IAC-CATAC sobre els sistemes de renovació d’aire als edificis 
del Departament per adaptar-se a la nova normativa. En aquest sentit van 
explicar que s’està provant un nou sistema que mesura l’acumulació de CO2 i 
que serà implementat a tota reu quan sigui operatiu. 
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3- Els espais de consergeria son llocs que molt sovint s’han anat arraconant al 
centres educatiu amb redistribucions fetes pels equips directius de torn, en 
aquest sentit la desconsideració dels mateixos han fet d’aquest espais 
autentiques ratoneres. Hem expressat el nostre malestar al respecte, 
reivindiquem un espai de treball digne i requerim al Departament a una revisió 
general dels mateixos. Al Departament es van comprometre a una revisió dels 
espais de consergeria que no reuneixen les característiques necessàries per 
garantir la distancia mínima i les condicions de treball digna. 
 

4- Sovint passa que la relaxació fa que algunes persones obliden que s’ha de 
respectar les normatives de protecció respecte a la situació COVID, la IAC-
CATAC ha preguntat al departament com gestiona aquesta situació per garantir 
la protecció del seu personal. El departament recorda que mes enllà de 
l’obligatorietat de l’ús de la mascareta i la resta de proteccions es una qüestió 
de respecte envers els altres complir les instruccions.  
 

5- IAC-CATAC va demanar un resum de les obres que fa el departament arreu de 
Catalunya per poder fer un seguiment de les intervencions i veure l’afectació a 
la feina de les mateixes. Es necessari tenir una visió de les incidències que 
aquestes ocasionen i veure la problemàtica que comporten  per tal de poder 
protegir als treballadors en cas de que sigui necessari. 
 

6- A la pregunta de com s’està gestionant l’atenció al públic als diferents SSTT, 
van respondre que es prioritza  l’atenció amb cita prèvia com a norma, tot i que 
no deixen a cap persona sense atenció. 
 

7- També vam demanar un històric de les substitucions de l’amiant, material 
perillós i contaminant que amb massa freqüència es troba als centres educatius 
amb el perill per la salut que allò comporta. 
Requerim també una projecció real dels temps per la substitució definitiva 

d’aquest material. El departament es va comprometre a fer-nos arribar 

aquesta informació. 

 

8- El Decret 183/2000, de 29 de maig disposa entre d’altres qüestions al article 
2 apartat f insta al departament a: Planificar i coordinar els sistemes de 
vigilància de la salut en relació als riscos derivats del treball. 
Des de IAC-CATAC reivindiquem la necessitat de reactivar els exàmens de 
salut per donar compliment a la normativa i garantir que el personal del 
departament tindrà accés als mateixos. 

El departament també es va comprometre a reactivar i potenciar el exàmens de salut 
de tot el personal revertint la situació i el retard provocat en gran mesura per la 
pandèmia. Esperem que sigui una realitat i no nomès bones intencions. 

9- La situació COVID ha paralitzat els simulacres d’evacuació al no poder garantir 
la seguretat. Es necessari poder tornar a la normalitat i si cal redissenyar la 



manera de reprendre aquets simulacres que estan encaminats a garantir la 
seguretat als llocs de treball. 
 

10- La situació COVID ha fet necessària una avaluació psicosocial als 
diferents SSTT. IAC-CATAC ha demanat informació al respecte. La resposta 
del departament es que si han fet les avaluacions. Com s’han fet? Quines han 
estat les conclusions? Quines actuacions es faran davant els resultats? 
Incògnites aquestes que no han tingut resposta per part del departament. 
 

Finalment des de IAC-CATAC hem mostrat la preocupació que suposa el fet que 
davant els darrers casos de presumpte assetjament, el protocol  establert per la 
Generalitat no acaba de funcionar com a solució dels problemes ja que el fet de 
determinar que un problema X no  sigui constitutiu d’assetjament  no vol dir que 
aquest no existeixi, aquest problema no es soluciona sol , i no només no es soluciona, 
si no que es va agreujant cada dia més, arribant a normalitzar-se la situació sigui o 
no  considerada d'assetjament, on la persona té dues solucions : o se sotmet a la 
situació que genera el problema, veient la seva salut i dignitat afectades, o es demana 
el trasllat en cas de ser funcionària, però si la persona és interina que ha de fer? callar 
per por de ser acomiadada?. 

És aquesta la resposta que volem ?. Per descomptat que no. El protocol 
d'assetjament, ha de ser un mecanisme de defensa precís on la víctima sigui 
protegida fins que es solucioni el problema, i no un eslògan decoratiu per quedar bé. 
Volem solucions i no Eslògans publicitaris buits de contingut, que deixen a les 
presumptes víctimes d'assetjament abandonades i obligades a que ells mateixos es 
solucionin el problema, l'administració no pot deixar-les soles a la seva sort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC-CATAC! LLUITA AMB LA IAC-CATAC! @CATAC_IAC 

Us recordem que la IAC-CATAC segueix responent totes les vostres qüestions per 

telèfon (933173151) i per correu electrònic. Us animem a enviar-nos les vostres 

inquietuds i demandes a  ensenyament@catac.cat 

mailto:ensenyament@catac.cat

