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SECCIÓ SINDICAL EDUCACIÓ  

 
REUNIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 

 
Volem destacar la manca d’integració de la 

prevenció a tots els nivells d’aquest 

Departament.  Per IAC-CATAC la presència de 

la totalitat dels membres del Comitè de 

Seguretat hauria de ser obligatòria i considerem 

una falta de respecte envers els treballadors, 

aquesta manca de compromís i d’aposta ferma 

per tirar endavant amb la prevenció.  

 

El Departament presenta l’informe 

d’accidentalitat de l’any 2018. Sembla ser que 

170 accidents són admissibles, més encara quan 

la majoria han estat lleus i no han requerit de 

baixa mèdica. 

 

Donat que molts d’aquests accidents son in 

itinere o in mision,  la IAC-CATAC demana  la 

implementació de mesures  correctores per tal 

de minimitzar aquest tipus d’accidents, bé amb 

formació, bé amb un Pla de Mobilitat del 

col·lectiu que treballa a Via Augusta,  estudi 

que l’Administració té l’obligació de realitzar. 

De la mateixa manera, entenem que la formació 

en aquesta matèria és obligatòria per tothom, 

fins i tot  el personal que presta el seus serveis 

al centres educatius (PAS de centres). 

 

La IAC - CATAC pensa  que la distància entre 

el domicili i el lloc de feina és un factor de risc 

que s’ha de tenir en compte per reduir els 

accidents in itinere. Demanem de manera 

reiterada  apropar el lloc de feina al teu 

domicili però això sona a molta feina o a 

concurs de trasllat i no volen continuar amb el 

tema. El Departament no vol cercar solucions i 

mesures correctores per reduir els accidents i 

creiem que l’afirmació  “la majoria dels 

accidents han estat lleus” demostra l’acceptació 

de segons quins accidents és un mal menor. 

Què en pensen els afectats? Què en penseu 

vosaltres? 

 

S’ informa que el contracte amb  la mútua 

ASEPEYO  ha tocat la seva fi i l’Adm. està 

treballant per la renovació del servei. 

 

Sou coneixedors de la multitud de queixes que 

la IAC – CATAC  ha realitzat en totes les  

taules de negociació. El tracte donat a molts 

companys nostres per part de la mútua ha estat 

deficient, per no dir insultant. En molts casos, 

els treballadors accidentats han experimentat la 

sensació, a conseqüència del tracte rebut,  que 

intentaven enganyar als professionals que 

treballen a les mútues, amb dolències 

inventades. Demanem més informació per fer 

un seguiment del procés d’adjudicació en les 

taules que, a tal efecte, convoqui Funció 

Publica i  s’apunta la conveniència d’incloure 

un document per lliurar a la mútua  i a 
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l’Administració sobre el grau de satisfacció de 

la treballadora que ha patit un accident laboral i 

ha estat atesa  per la mútua. 

 

S’acosta l’època d’estiu i un cop més  la 

Intersindical Alternativa de Catalunya “ la 

IAC” posa sobre la taula les condicions 

ambientals als centres educatius. És del tot 

necessari prendre mesures que suavitzin les 

temperatures d’estiu als centres. Ens queixem 

sobre la quantitat d’espais ocupats pel personal 

PAS de centres educatius que no tenen aire 

condicionat. És del tot necessari la vostra 

col·laboració al respecte, poseu-vos en contacte 

amb la nostra organització per tal de vehicular 

les vostres peticions i queixes. 

 

A Via Augusta no volen ni sentir a parlar 

d’invertir diners en una bona climatització. Ens 

expliquen des de fa molts anys que l’obra 

necessària és tan cara que fa inviable una 

renovació integral dels sistemes de 

climatització i, ara menys,  ja que no faran cap 

inversió en un edifici de lloguer. Això és el que 

comporta vendre tot els edificis que la 

Generalitat tenia en propietat. Tornarem a 

veure els grans ventiladors per les plantes. 

 

Sembla que a les Delegacions el panorama és 

quelcom diferent, gairebé la totalitat tenen 

sistemes de climatització relativament 

actualitzat i només la Delegació de Barcelona-

Comarques té un sistema obsolet que, 

evidentment,  intentarem controlar. Si patiu 

situacions de desconfort ambiental no dubteu 

en posar-vos en contacte amb nosaltres. 

 
 
Per qualsevol dubte, pots escriure al 
nostre correu  
 

educació@catac.cat 
 

Si vols afiliar-te  
 

https://www.catac.info/copia-de-afilia-t  
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