
 
 
 

  
   

 

 
» DENÚNCIA SINDICAL  

 
Els sindicats denuncien la Conselleria per 
incompliment d’acords en salut laboral  
 
Les organitzacions sindicals amb representació en el Comité de Seguretat i Salut Laboral 
Docent de València, STEPV-IV, FE CCOO-PV, FETE-UGTPV, CSI-CSIF i ANPE, han 
presentat davant la INSPECCIÓ DE TREBALL una DENUNCIA contra la Conselleria 
d'Educació i la Direcció Territorial d'Educació de València pels següents motius: 

 1.- L'absència de Plans d'Autoprotecció en cap centre exigit per la normativa 
estatal, tres anys després de la seua publicació en 2007, malgrat la publicació per la 
Conselleria de la licitació per a escoles d'educació infantil i d’altres centres d'educació 
especial. 

 2.- L'incompliment generalitzat de les obligacions en matèria preventiva, en concret: 

- la manca d'avaluació dels riscos laborals, peça clau del procés preventiu;  

- l'absència d'un Pla d'Integració de la prevenció en la gestió de la 
Conselleria, un exemple excel·lent són les recents mesures adoptades per la 
Conselleria en suprimir els desdoblaments dels cicles formatius;  

- inexistència dels Plans d'Autoprotecció escolar per als edificis que preveu 
el RD 393/2007 del Ministeri de l'Interior;  

- no creació de la figura del coordinador de prevenció de riscos laborals en 
els centres educatius;  

- no ha arribat la Vigilància de la Salut al conjunt de treballadors i 
treballadores;  

- s'han convocat cursos en el Pla de Formació, però son teòrics i 
desvinculats a l'avaluació de riscos; 

- no s'ha regulat l'adaptació i canvi de lloc de treball; 

- respecte al protocol contra l'assetjament en el treball, el document 
presentat no arreplega les aportacions més importants de les organitzacions 
sindicals; 

- pel que fa al “Plan Estretégico para la mejora continua de la Seguridad y 
Salud Laboral de los empleasdo públicos de la  Generalitat Valenciana 
2009-2013”, s'ha transcrit el document de Funció Pública, que no ha tingut el 
consens dels conjunt de les organitzacions sindicals en el marc de la 
Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball. 

 3.- L'augment potencial de riscos d'accidents en les aules per les recents mesures 



 
 
 

d'organització dels centres docents pel que fa a l'eliminació dels desdoblaments en els 
centres de Formació Professional. 

 4.- Eliminació de la referència a les hores complementaries en les Instruccions 
d'Inici de Curs que, encara que no modifica el marc normatiu del Decret 123/2001, 
dificulta greument la seua aplicació.  

Les organitzacions sindicals lamenten profundament aquesta incomprensible situació, que 
ha estat denunciada a la INSPECCIÖ DE TREBALL reiteradament, ja que la denúncia 
d'avui és la quarta en aquest últims anys. Les anteriors es van presentar el 21 de gener 
de 2003, el 27 de febrer de 2007 i el 9 de desembre de 2008. 
 

14 de juliol de 2010 


