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EDITORIAL

Una nova etapa, més
il·lusions, més projectes

Iniciem una nova etapa
plena de il·lusions i projectes a curt i llarg termini.
Els nostres objectius bàsics
són els relacionats amb la
informació i formació de
les nostres treballadores i
treballadors.
A través dels Quaderns
pretenem donar una visió
tècnica, actual i real de tots
els àmbits i sectors, així
com potenciar la importància de cuidar i protegir el
medi ambient i la necessitat
de previndre els riscos laborals, perquè només aconseguirem una salut mediambiental si desenvolupem una
cultura de sostenibilitat i salut. Una cultura que propicie
accions de sensibilització
sobre la importància d’una
perspectiva mediambiental
en la salut i la salut laboral,
i que incloga l’exigència de
nous models productius,
industrials i tecnològics:
política de residus, riscos
mediambientals, contaminació de sòls, etc.
A través d’aquesta
publicació, el nostre equip
informarà del treball dels
comités, de les denúncies
efectuades, proporcionarem
informació relacionada amb
el medi ambient i actualitzarem la legislació amb la
voluntat d’oferir una eina
d’interés i útil.
Però sobretot volem
fomentar la seguretat en
els centres de treball, tot
creant una cultura preventiva, adoptant una perspectiva
de gènere per evitar les
situacions de violència en
el treball i adquirint línies
d’actuació.

MEDI AMBIENT

Territori desfet
Carme Miquel

El territori valencià
ha sigut per a alguns
com la gallina dels
ous d’or. Trencat en
trossets i desfet, ha
anat donant diners,
fins que la gallina de
la construcció s’ha
mort.

Vall de Xaló / A.S.

El territori són els carrers
de pobles i ciutats, les cases,
els camins, les muntanyes,
les autopistes, els boscos,
els rius, les platges i les
valls. És l’espai per on ens
movem i actuem. És la casa
de tots, per on transcorre
tota la vida. Però el territori valencià ha sigut per a
alguns com la gallina dels
ous d’or. Trencat en trossets i desfet, ha anat donant
diners, fins que la gallina
de la construcció s’ha mort.
Ara, obres a mig fer i urbanitzacions abandonades són
testimoni d’una irracionalitat
que comença a passar factura. Perquè als problemes
socials apareguts després
de la bambolla immobiliària i constructiva, s’afig la

destrossa mediambiental.
En tenim molts exemples:
l’aigua de la pluja ja no filtra
com abans per recarregar
els aqüífers. Ara circula
sobre l’asfalt i el formigó
perquè en deu anys s’ha
construït tant com en tots
els milers d’anys d’història
anterior junts. I construint
s’ha impermeabilitzat la
terra. Al litoral, els edificis
i passejos ocupen quasi tota
la franja costanera després
de destruir dunes i d’aterrar
marjals i, quan ve un temporal, ja no hi ha barreres
naturals protectores. S’ha
gastat energia i aigua en
excés, s’han generat residus
inabsorbibles i s’ha perdut
biodiversitat quan vegetació
i animals eren arrancats

per les excavadores. Els
municipis s’han eixamplat
exageradament i l’horta del
nord i del sud de València
ha desaparegut a favor de
cases buides i d’innecessaris
centres comercials.
No hi ha hagut ni un mínim d’ordenació del territori.
S’ha crescut al compàs que
marcaven les constructores
sense previsió, tot i que calia
esperar que la gallina dels
ous d’or tindria una fi. “Pa
per a hui i fam per a demà”
ha sigut la conseqüència de
la manera d’actuar. I eixa
manera de fer les coses
també ens ha destrossat
la casa de tots, el nostre
territori.
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INFORMACIÓ GENERAL

Seguretat dels Treballadors,
una tasca comuna
José Sahagún i Vicente Carrión, membres de l’Sindicat Ferroviari

El Sindicat Ferroviari-Intersindical Valenciana —membre dels comités d’empresa
i comités de seguretat i salut
de les empreses Renfe-Operadora i ADIF— ha denunciat
reiteradament, davant els
comités i davant la Inspecció
de Treball, els problemes
de seguretat que pateix
el personal de la direcció
executiva de Serveis Logístics (ADIF) i d’INTEGRIA en
les instal·lacions del port de
València.
Els problemes de seguretat en el treball que
s’han denunciat són variats
i perillosos. En aquestes
instal·lacions,es realitzen
maniobres amb vehicles
ferroviaris, alhora que es fa
la càrrega i descàrrega de
camions i pales; se circula
lliurement pel port utilitzant
els passadissos que queden
entre les muntanyes del material descarregat, per aconseguir un major rendiment i
rapidesa; es creuen les vies
del ferrocarril sense gens
de visibilitat ni coneixement
dels possibles moviments
dels vagons.
Així mateix, les grues de
càrrega i descàrrega del
port arrepleguen i dipositen
directament la mercaderia
sobre els camions i vagons
sense cap tipus de senyal
ni de responsable que avise
als treballadors que s’està
efectuant la maniobra.
D’altra banda, els treballadors ferroviaris han assumit
la responsabilitat de protegir
tots els passos interviaris,
per a això, l’empresa ADIF
els dota d’una banderola roja
que indica la prohibició de
passar en aquell moment,
indicació que en cap cas és
respectada per part dels
camions, davant la inactivitat
en la majoria de les oca-

Vehicle creuant les vies davant l’arribada del tren

Els problemes de seguretat en el treball que
s’han denunciat són variats i perillosos.

sions, de la policia portuària.
Així s’han produït molts
accidents, com ara el que va
tindre lloc fa poc de temps
en què va morir un estibador portuari colgat per la
mercaderia que una de les
grues no va descarregar en
el lloc indicat. Altres treballadors han resultat ferits
de diversa consideració,
normalment per col·lisions
entre el material ferroviari i
camions, algun d’ells no ha
pogut tornar a ocupar el seu
treball habitual.
Aquests problemes
s’havien produït per la falta
d’interés de les empreses
responsables, que no havien elaborat els protocols
d’actuació conjunts que
havien de garantir la seguretat dels treballadors que
presten servei en les diferents empreses que operen
en el mateix lloc de treball.
El passat mes de setembre, davant la inoperància
dels delegats de prevenció
del Comité de Seguretat i
Salut de les organitzacions
sindicals majoritàries, que
en cap moment han vist el
camp de la prevenció de riscos com una prioritat, SF-Iv
va tornar a instar l’empresa
ADIF perquè tinguera una
reunió urgent amb l’empresa
Terminals Marítimes, responsable directa de la càrrega i descàrrega en aquesta
zona del port.
Des de finals del passat
mes d’octubre, els treballadors d’ADIF disposen
d’aquest protocol, que ha
permés avanços en la seguretat, si bé no és la solució
definitiva.

4 / quaderns de salut laboral i medi ambient / Març 2009

INFORMACIÓ SECTORS

UNIVERSITAT
Comissió de riscos
psicosocials de la
Universitat de València
La Comissió de Riscos Psicosocials
aprovà, el 25 d’abril de 2008, el reglament de règim intern i el protocol
d’actuació i, des d’aleshores, han estudiat més de 10 expedients —a petició
de les persones interessades— on se
sol·licita alguna intervenció per part de
la CRPS per a determinar la possible
situació de risc psicosocial en l’entorn
laboral. La CRPS funciona des de l’any
2007 i s’encarrega d’avaluar i informar
sobre factors psicosocials emergents en

ADMINISTRACIÓ
Prevenció per a evitar la
sinistralitat
El personal al servei de l’Administració
Pública valenciana té un índex de sinistralitat laboral baix, segons dades aportades per la Generalitat en la Comissió
Sectorial Paritària de Seguretat i Salut
Laboral, màxim òrgan de representació en l’àmbit de la prevenció de riscos
laborals. En el període 2003-2008 s’han
produït 378 accidents al País Valencià,
dels quals el 36% han sigut in itinere, el
9% itinerants i el 55% la resta.
Però aquest recompte contrasta
amb el retard que du el govern valencià
amb la implantació de la prevenció en
els centres i en l’avaluació de llocs de
treball que componen el servei públic.
Un exemple:
En la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques hi ha col·lectius
—agents mediambientals, educadores
i educadors d’educació especial i educació infantil, personal de serveis de
neteja, de laboratori i altres— que, segons l’article 25 de la llei de prevenció
de riscos laborals són “especialment
sensibles a riscos pel tipus d’activitats
que realitzen en el seu lloc de treball”

l’organització que poden afectar la salut
dels treballadors i de les treballadores.
El Comité de Seguretat i Salut (CSS)
de la Universitat de València acordà la
creació d’aquesta d’estructura paritària, formada per cinc representants
de la Universitat —membres del CSS— i
cinc delegats de prevenció —un per
cada sindicat: CGT, CCOO, UGT, CSIF i
STEPV-Iv—, la secretaria de la qual ocupa la delegada de prevenció de STEPV.
i que no disposen d’una cobertura en
prevenció ja que, llevat dels agents mediambientals, no s’ha fet l’avaluació de
llocs per detectar els riscos inherents
al tipus de treball i així establir les
mesures correctores pertinents.
La direcció territorial d’aquesta
conselleria s’ha compromés davant
els sindicats a “prioritzar l’actuació
en matèria de prevenció per al proper
any 2009 atenent els col·lectius més
sensibles als riscos”, STAS-Iv ha exigit
un calendari d’actuacions i denunciarà
el no compliment de l’aplicació dels
compromisos.

ENSENYAMENT
La Comissió Sectorial de
Seguretat i Salut Laboral
constata l’alentiment de
l’activitat preventiva de la
Conselleria d’Educació
La Comissió Sectorial de Seguretat
i Salut Laboral va reprendre, a finals
de gener, la seua activitat, més de
sis mesos després de l’última reunió.
D’acord amb el calendari de treball
establit, abans de l’estiu hauran d’estar
negociades la regulació de la vigilància
de la salut del professorat i els plans
d’autoprotecció i emergència dels

centres escolars. Igualment, el 25 de
febrer es presentarà la memòria de
l’activitat preventiva de 2008 i la seua
planificació per a 2009.
STEPV ha manifestat el seu malestar pel retard en la publicació de
l’ordre que ha de regular la figura
del coordinador de centre i el decret
d’adaptacions, ambdós ja acordats des
de fa mesos. El respecte pels acords
ha de ser la condició necessària per
restablir la confiança. Així mateix, el
Sindicat ha manifestat el malestar per
la descoordinació entre les diferents
unitats administratives dependents de
la Conselleria d’Educació.
Per més que la negociació dels
temes inclosos en el calendari suposen un retard injustificable respecte a
compromisos anteriors de la Conselleria, el Sindicat encararà la negociació
amb esperit constructiu i amb la ferma
voluntat d’arribar a compromisos que
garantisquen la seguretat i la salut
laboral del professorat.
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INFORMACIÓ SECTORS

METALL
Metall i Salut Laboral
El metall, igual que altres sectors,
pateix dia a dia la plaga de l’altíssima
sinistralitat laboral a l’Estat espanyol,
que va ocupar un lloc lamentable en la
tràgica classificació de la UE de morts
per accident laboral (5.8 per cada
100.000 treballadors/es, més d’un 30%
per damunt de la mitjana de la UE dels
15).
En Ford Espanya és just dir que, en
comparació d’altres empreses i a pesar
que hi ha molt de marge de millora, es
presta bastant atenció a la prevenció
d’accidents i incidents laborals, però
no tant a la salut de la seua plantilla.
Per això, sent cert que les comissions
de planta no funcionen amb la freqüència deguda, no és menys cert que els
sindicats rebem informació setmanal,
i fins i tot diària, de tots els accidents i
incidents de tota la factoria. Però continuem exigint que els comités de Seguretat de Planta es reunisquen, almenys
mensualment, de manera ordinària. A
més estarem vigilants perquè la política
salvatge de reducció de costos, no repercutisca en matèria de salut laboral.

INDUSTRIA I COMERÇ
Sinistralitat laboral, massa
freqüent

INTERSINDICAL VALENCIANA
Intersindical Valenciana
participa al primer Congrés
sobre l’Estrés en els
Professionals Docents
Els dies 23 i 24 de gener, es va celebrar
a Barcelona el Primer Congrés sobre
l’Estrés en els Professionals Docents
organitzat pel Col·legi Oficial de Doctors
i Llicenciats en Filosofia i lletres i en
Ciències de Catalunya. Hi foren presentades tres ponències, la primera a
càrrec de Joan Rialt: “Les propostes
del col·legi per a la salut laboral dels
docents”; la segona presentada per
Lidia Ayllon versava sobre “La musicoteràpia en la prevenció i tractament
de l’estrés”; i la tercera presentada
conjuntament per J. Francisco Martínez, Daniel Pagés, Pedro Gil Monte i
Mònica Pimentel tenia per títol “Estratègies formatives d’afrontament de
l’estrés per a docents: projecte ESTAFOR”. Paral·lelament, se celebraren
diversos tallers: Biofeedback, Assertivitat, Control de la veu, Relaxació
física, Recursos per a la gestió de l’aula
de secundària, De la respiració a les
visualitzacions, Pensaments negatius,
Contractures, Control de la veu i el cos,
Sofrologia. Encara que, probablement,
el més interessant foren els dos espais
de trobada dels especialistes amb
els assistents. STEPV centrà la seua
participació a reivindicar l’aplicació
de mesures preventives amb caràcter
prioritari enfront de les pal·liatives.

SANITAT
Accidents laborals ‘in
itinere’ en professionals de
la salut
En dret laboral, s’anomena accident
in itinere el que ocorre en el desplaçament des del domicili al lloc de treball
i viceversa, sempre que no s’haja interromput el trajecte per causes alienes
al treball.
En els dos últims anys els accidents
in itinere en carretera han augmentat
un 40%. Les causes més freqüents
són les mateixes que en els accidents
de trànsit, amb la pressió afegida per
l’horari de treball i per eixir de casa
precipitadament o mig adormit; o en
tornar del treball pel cansament i la
tensió acumulada i la falta d’atenció
per ser una ruta molt coneguda (conducció automàtica).
La fatiga del treball a torns, més haver d’afrontar amb eficiència, eficàcia
i celeritat situacions límit imprevistes
implica la responsabilitat —per la
salut i seguretat d’altres persones— i l’
afectivitat —observar i participar en el
desenllaç de la mort de la persona i el
seu entorn familiar— de les persones
que treballen en el sector de salut.

Succeeix amb massa freqüència la
mort de treballadors en els seus llocs
de treball, a pesar d’existir tota una regulació que, en teoria i sobre el paper,
ho hauria impedir-ho. Però no és així.
Les dades revelen actituds i condicions
laborals que mostren un escàs interés per la dignitat en el treball i per la
vida de les persones. El respecte per
la vida no és una actitud innata en la
condició humana, és un valor afegit a
què s’arriba mitjançant una educació en
valors, una evolució intel·lectual i una
forma d’entendre les relacions amb el
nostre entorn, de respecte a tot allò que
té vida i que, per tant, ha de ser protegit
i respectat.

Delegats protesten per la mort de treballadors en la construcció del nou estadi de Mestalla
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LEGISLACIÓ

Sinistralitat en l’àmbit laboral
El RD 1/1994 de 20 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la llei general
de la seguretat social diu que “accident
és tota lesió corporal que el treballador
pateix en ocasió o com a conseqüència del treball que exercite per compte
d’altri”. I La Llei 31/1995 de PRL, defineix l’accident com un dany derivat del
treball com “les malalties, patologies
o lesions patides amb motiu o en ocasió del treball”; segons el Tribunal Suprem, sala social quarta, sentència de
27 set.2007, rec.853/2006,
Per tant, l’accident ha de tindre tres
característiques principals: ha de ser
una lesió corporal, per compte d’altri,
en ocasió o conseqüència del treball segons el Tribunal Superior de Justícia del
País Basc, sala social,sentència de 4 de
març 2008, rec.2949/2007.
Tindran la consideració d’accident:
els accidents in itinere tal com es defineix el Tribunal Superior de Justicia
d’Extremadura, sala social, sentència de
16 nov.2006,rec. 546/2006, els que patisca el treballador com a conseqüència de
l’exercici de càrrecs electes de caràcter
sindical, els que sofrisquen com a conseqüència del compliment de les ordres
de l’empresari, els succeïts en actes de
salvament i les malalties derivades del
treball.
Tot això ens determina com defineixen
les lleis quant als accidents laborals;
ara bé, que ocorre amb aquests?
L’OIT estableix que actualment és
produeixen uns 120 milions d’accidents
laborals anuals a la UE, enfront dels 270
milions que es produïen l’any 2000, raó
per la qual la sinistralitat ha evolucionat
d’una forma positiva, ja que ha disminuït
d’una forma considerable.
A Espanya la sinistralitat laboral ha
patit una forta evolució. Quan es publicà
la llei PRL es produïa el 20 % aproximadament dels accidents laborals de tota
la UE ( estadístiques de l’Euroestat),
actualment, aquest percentatge ha
disminuït de manera important. Segons l’INSHT, en el seu informe anual,
d’octubre de 2007 a setembre de 2008 els
índexs d’accidents laborals han baixat
un 6,2%, i destaca l’important descens
de la incidència d’accidents lleus en un
-6,1% i els greus en un -13,4%, cosa que

permet establir que el sector que encara pateix una important sinistralitat en
el seu conjunt és l’agrari, amb un índex d’incidència del 0,40% en accidents
lleus i un 37,5% en els greus. La resta de
sectors (indústria, construcció i serveis)
en disminueix la sinistralitat, i és en el
sector de la construcció, amb un -7,9%,
on la disminució és més important.
En síntesi, la sinistralitat a la Comunitat Valenciana, segons dades de
la Generalitat Valenciana aproximades
d’octubre de 2007 a setembre del 2008,
s’han produït un total de 81.854 accidents laborals, dels quals 775 han sigut greus i 82 han sigut mortals, fet que
representa el descens de sinistralitat
més important de tot Espanya, amb un
-10,7%; i això que la Comunitat ha sigut
un dels motors econòmics amb un alt
índex de població en el mercat laboral.
Les mesures per a combatre la sinistralitat actual és molt variada.
La Comunitat Valenciana ha desenvolupat un pla d’actuació, que té com
a terme l’any 2010, i que consisteix a
reduir l’índex d’incidència en un 25 %,
per situar aquest índex en vora 4,5 accidents de treball amb baixa per cada cent
treballadors, així com també conéixer i
controlar la gestió de la prevenció en els
empreses adscrites a aquest pla.
A escala estatal, el govern va posar en
marxa, a la primeria de 2008, l’anomenat
Bonus-malus pel qual les empreses que
es distingisquen per aconseguir una reducció de sinistralitat laboral es poden
reduir fins a un màxim del 10 % en la
seua cotització i penalitza, amb un augment del 20 % de la cotització, les empreses que incomplisquen la normativa
en matèria de prevenció. També el passat 20 d’agost, s’aprovà una resolució
de la Secretària General de la Seguretat
Social per la qual es determina la labor
de les mútues en matèria de prevenció,
segons les sentències del Tribunal Superior de Justícia dels Illes Balears, sala
contenciosa administrativa, sentència
de 29 gen. 2002, rec. 1729/1998 i del Tribunal Superior de Justícia de Castella i
Lleó de Valladolid, sala social, sentència
de 20 de juny. 2007, rec. 681/2007.
Una novetat important és la creació a
l’abril de 2008 a Galícia, de la policia ju-

dicial preventiva, l’objectiu de la qual és
facilitar la investigació i persecució dels
delictes relacionats amb la prevenció,
vigilar la inobservança dels normes que
posen en perill la vida o la integritat física dels treballadors, la subcontractació
o l’absència de plans de prevenció.

RECULL DE NOVETATS
n Tribunal Suprem, sala social
quarta, sentència de 27 set. 2007,
rec. 853/2006
n Tribunal Superior de Justícia
del País Basc, sala social, sentència de 4 març 2008, rec. 2949/2007
n Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura, sala social,
sentència de 16 nov. 2006, rec.
546/2006
n Tribunal Superior de Justícia
dels Illes Balears, sala contenciosa administrativa, sentència de 29
gen. 2002, rec. 1729/1998
n Tribunal Superior de Justícia de
Castella i Lleó de Valladolid, sala
social, sentència de 20 juny. 2007,
rec. 681/2007
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ARTICLE DE FONS

Quan el millor gelat
és puré de creïlles tenyit
Francisco Fuertes Martínez, professor de psicologia de la UJI.
Els bancs ens han deixat col·lectivament gelats; però des de fa almenys
una dècada, molta gent —psicològicament violentada des de les mateixes
tàctiques economicistes— tremola en
tragèdies privades.
Els publicitaris gràfics saben que
un gelat genuí no resistiria una sessió
fotogràfica; prompte es fondria pels focus. Una mica el mateix ocorre amb els
glaçons: el metacrilat dóna millor imatge de panna de glaç diamantina que el
gel real. Queda clar: quan la valoració
d’un gelat, o d’un glaçó, es redueix a la
seua mera aparença visual, els guanyadors resulten ser tebi puré de creïlles
tenyit o petris blocs de metacrilat.
Massivament —encara que veus individuals ja ens ho van advertir— acabem
de convéncer-nos que quan la qualitat
d’un banc, o empresa en general, es
redueix —sobre qualsevol altre aspecte— al seu valor en borsa, “els millors”
esdevenen aberracions de la seua
identitat original o públicament pretesa.
D’algunes primeres neveres que
tot just complien la seua funció, es
deia: “aquesta és la millor, gela molt”;
però això no ens ha abocat a frigorífics
casolans criogènics. Ni els imprecisos rellotges de corda —més avesats
a retardar-se que a avançar-se— els
hem substituït per ventiladors. Tampoc
ningú menja hui pàgines publicitàries
de gelats, ni d’altres plats sistemàticament trucats.
Quan es tracta de coses que manipulem habitualment, la teatralitat no
ix del seu àmbit; el problema comença
quan afrontem processos o fenòmens
que només coneixem com a espectadors. Com a ciutadans sabem poc de
les intimitats dels bancs; però tampoc
sabem més de l’esport d’alt rendiment.
Un principi general per a tota aquesta casuística, i d’altres que atalaiarem:
“Quan la valoració o retroalimentació
d’un tot complex es redueix a un únic,
o uns pocs criteris, tal sistema tendeix
cap a una aberració o transmutació del
concepte original”.
Corol·lari escolar: Per a millorar un
tot, i no mudar a un altre caòticament
impredictible, la seua avaluació s’ha de
fer amb un ventall ampli i heterogeni

Si el que dic és cert, no tardarem a descobrir que en les
empreses que hui estan fent
fallida per aquestes tàctiques
miops, especulatives,hi va haver abans al seu si una espiral
d’empleats assetjats
d’índexs. Cert que les catàstrofes de
vegades són creatives, però els experiments millor amb llimonada!
Admetem que pot haver-hi una
relació vàlida entre el tret mesurat
i el concepte avaluat (pes/salut, per
exemple) dins d’un rang de variació
estadísticament normal. L’alarma salta

en traspassar uns límits: en els casos
outliners, o “estratosfèrics” en el criteri
en dansa, la relació amb el concepte, la
substància, arriba a ser absurda. Ni tan
sols nul·la, perillosament aberrant, i
fins i tot contrària.
És el cas dels individus més donats
a la violència psicològica. Mentre que
els no violents guien les seues vides
a càrrec d’un ventall de metes ampli i
col·laboratiu: ser o arribar a ser —no
només semblar— fill, amic, ciutadà,
amant, espòs, professional, persona…
respectable i respectat; no obstant
això, entre les personalitats violentes
abunden aquells amb un projecte de
vida monotemàtic i competitiu, alhora
que virtual, intangible: Tracten exclusivament de semblar, i només semblar,
el més llest, prestigiós, eficaç, popular,
abnegat, honest, seductor, permanentment dominant; en definitiva, qualsevol
monovalor personal cotitzable en la
interacció social.
Passe per alt els riscos —menors—
quan es tracta d’un sol criteri objectiu
o autèntic, físic, institucional o personal. Vull centrar-me en el perill dels
criteris únics o de prioritat absoluta,
quan a més són en exclusiva socialment construïts, percebuts, virtuals;
sense substància real ni directament
contrastables. Pitjor encara, quan
busquen disfressar la antisubstància: la ignorància, l’egocentrisme, la
impotència, el complex d’inferioritat, la
ineficiència, l’oportunisme; l’antivalor,
en definitiva.
Si el que dic és cert, no tardarem a
descobrir que en les empreses que hui
estan fent fallida per aquestes tàctiques miops, especulatives, hi va haver
abans al seu si una espiral d’empleats
assetjats —aquells que defensaven i
practicaven l’estratègia d’abastar les
múltiples tàctiques que l’eficiència
autèntica del negoci exigia—. I que van
ser a poc a poc anul·lats pels “brillants”
aconseguidors d’objectius especulatius
i únics, amb qui les autoritats corporatives es complaïen. Afig que encara
veurem altres entitats arribar quasi a la
fallida econòmica o social; donada l’alta
incidència i escassa atenció política a
aquest mal.
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INFORMACIÓ COMITÉS

Seguretat i salut laboral en
l’administració pública

detall de l’escultura amb què l’ AMO va guardonar l’STEPV

Els discapacitats
d’Ontinyent reconeixen la
tasca de l’STEPV
L’Associació de Minusvàlids d’Ontinyent
(AMO), una organització de referència
en tota la Vall d’Albaida, ha concedit
a l’STEPV el seu premi anual com a
reconeixement a la llarga trajectòria
del Sindicat en defensa de l’eliminació
de les barreres físiques als centres
educatius, l’ampliació de la reserva de
llocs de treball i la lluita per a eixamplar els drets de les persones amb discapacitats funcionals, tasques en què
encara queda molt per fer. El guardó és
un estímul per a l’STEPV, organització
capdavantera en el compromís per la
defensa de la plena integració social i
laboral de les persones amb discapacitats funcionals.

Comitès de ssl en
l’administració pública
Desprès de les eleccions sindicals,
STAS-Iv aconsegueix més representació en salut laboral augmentant el
nombre de delegades i delegats en
prevenció de riscs laborals del sector
de l’administració pública.
Ja estan constituint-se els nous
comitès de seguretat i salut laboral
(CSSL) en les diferents conselleries del
sector i el nostre sindicat te un total de
22 delegades i delegats per a representar-nos en les tres províncies.
Com a principal novetat està el
compromís per part de la Generalitat
Valenciana de dinamitzar el funcionament dels comitès amb la col·laboració
de la part social, que esta treballant
estretament amb al Servei de Prevenció
del sector de l’Administració Pública.
STAS-Iv vol donar tot el recolzament
als seus representants en els CSSL
i lluitar per millorar les condicions
dels llocs de treball fent una realitat
l’aplicació de manera definitiva de la
prevenció de riscs laborals per a fer un
espai saludable el espai laboral.

En les últimes eleccions sindicals de
la Generalitat Valenciana, celebrades
al maig de 2007, STAS-Iv —Sindicat de Treballadores i Treballadors
d’Administració i Serveis— va aconseguir un total de 22 delegades i
delegats de prevenció enfront dels 14
de l’anterior període electoral, augmentant la presència en els comités de
Seguretat i Salut Laboral (CSSL) tant
de València com de Castelló i Alacant.
Després de finalitzar, el desembre
passat, el nomenament de tots els
components, estan constituint-se els
nous CSSL en les diferents conselleries
del sector.
La Generalitat Valenciana s’ha compromés a dinamitzar el funcionament
dels comités amb la col·laboració de
tots els sindicats, que estan treballant
estretament amb al Servei de Prevenció del sector de l’Administració
Pública.
STAS-Iv, a través dels seus representants en els CCSSL i del treball en
l’acció sindical, continuarà lluitant per
millorar les condicions dels llocs de
treball, i així fer possible l’aplicació de
la prevenció de riscos laborals, amb la
finalitat de construir un espai laboral
saludable.
Desprès de les eleccions sindicals,
STAS-Iv aconsegueix més representació en salut laboral augmentant el
nombre de delegades i delegats en
prevenció de riscs laborals del sector
de l’administració pública.
Ja estan constituint-se els nous
comitès de seguretat i salut laboral
(CSSL) en les diferents conselleries del
sector i el nostre sindicat te un total de
22 delegades i delegats per a representar-nos en les tres províncies.
Com a principal novetat està el compromís per part de la Generalitat Valenciana de dinamitzar el funcionament
dels comitès amb la col·laboració de la
part social, que esta treballant estretament amb al Servei de Prevenció del
sector de l’Administració Pública.
STAS-Iv vol donar tot el recolzament
als seus representants en els CSSL
i lluitar per millorar les condicions
dels llocs de treball fent una realitat
l’aplicació de manera definitiva de la
prevenció de riscs laborals per a fer un
espai saludable el espai laboral.

