
COMUNICAT DE PREMSA 

València 6 de novembre del 2009 

 

UGT, CCOO i Intersindical Valenciana denuncien 
l'actitud de l'Administració en la COPASESA 

 En la reunió celebrada hui, 6 de novembre del 2009, les organitzacions UGT, CCOO i Intersindical 

Valenciana, representants en la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball (COPASESA), que  integren 

als tres sectors d'empleats públics de l'Administració autonòmica (educació, sanitat i justícia i administracions 

públiques), rebutgem el caràcter definitiu i tancat que se li vol donar a l'esborrany de “Pla Estratègic per a la 

millora contínua de Seguretat i Salut laboral  dels empleats públics de la Generalitat 2009-2012” que hui se'ns 

ha presentat en l'esmentada Comissió.  

 UGT, CCOO i Intersindical Valenciana valorem com a correcte el treball tècnic que s'ha realitzat en 

l'elaboració del mencionat esborrany i també que el Govern Valencià s'haja decidit finalment a traslladar al 

nostre territori la “Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2007-2012”, que ha de ser revisada 

en 2010, encara que haja tardat més de dos anys a fer-ho. 

  Des d'UGT, CCOO i Intersindical Valenciana, rebutgem el caràcter definitiu que se li vol donar a aquest 

esborrany, atés que hem de lamentar la falta de participació activa dels representants dels treballadors en la 

seua elaboració com a conseqüència de la descoordinació entre els diferents sectors de l'Administració 

autonòmica. Aquest document tècnic ha sigut elaborat únicament i exclusivament per l'Administració  

autonòmica, des de dalt i de forma centralitzada, sense la deguda participació i consulta dels representants 

dels treballadors dels tres sectors públics afectats, per la qual cosa a hores d'ara no tenim una completa i 

exhaustiva informació tècnica sobre els pressupostos i bases en què es fonamenta ni tampoc coneixem quina 

serà la dotació pressupostària de què disposarà i quins són els recursos humans amb què comptaran els 

serveis de prevenció dels distints sectors per a posar-lo en marxa. 

 Després d'aquesta presentació d'aquest esborrany, les organitzacions sindicals UGT, CCOO i 

Intersindical Valenciana esperem que la consulta i participació dins del termini i la forma escaient que se'ns ha 

promés en el marc d'esta Comissió es faça efectiva i no ocórrega com fins el moment present, en què no 

comptem amb un calendari de treball i reunions que permeta aprofundir en l'elaboració d'un document 

definitiu, que s'enriquisca amb les aportacions dels representants sindicals i que abaste el màxim consens 

possible. 

 Des d'UGT, CCOO i Intersindical Valenciana reiterem que les bones intencions que es contemplen en 

este esborrany, sense ser dotades de partida pressupostària, es queden ni més ni menys en bones intencions. 

 Com a reflexió final, hem d'afirmar que des d'UGT, CCOO i Intersindical Valenciana no perdem de vista 

quina és i ha sigut la trajectòria que la prevenció de riscos laborals té en l'Administració pública valenciana, per 

a qui no és una prioritat i on els recursos econòmics i humans escassegen, ho explica que la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals no es complisca en els seus propis termes i amb totes les seues exigències. 

 


