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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT EDUCACIÓ 

 
El passat divendres 17 de juny es va celebrar la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del 
Departament d’Educació en la qual es van tractar alguns assumptes rellevants que us 
resumim a continuació.  
 
ALTES TEMPERATURES A CENTRES EDUCATIUS 
 
Davant les denúncies dels delegats de prevenció de les altes temperatures que pateix el 
personal PAS de centres educatius en els seus llocs de treball, es sol·licita una actuació 
del Departament. Ens remeten al Portal de Centres, on s’informa de les mesures a 
implementar en dies d’onades de calor. Ens han informat que durant el 2018 es va fer 
repartiment de ventiladors a centres educatius. S’arriba a l’acord que en cas que un centre 
requereixi d’algun aparell de climatització ha d’enviar un comunicat als Serveis Territorials 
corresponents i s’estudiarà la seva necessitat. 
 
 
SALES DE REUNIONS I ESPAIS DE SILENCI 
 
Durant el 2023 es realitzarà la 2a fase de la reorganització d’espais, en especial sales 
amb aïllament acústic per a 1 o 2 persones. Es materialitzarà la proposta de CCOO de 
crear sales d’office més ben adequades que les anteriors, restant al bar els microones. 
 
 
SERVEI D’INFERMERIA 
 
En l’exposició de CCOO ha quedat molt clara la nostra disconformitat plena davant del 
tancament de la Infermeria i de la reorganització de tasques de la infermera, i de tota 
l’actuació en aquest tema per part de la direcció del Departament (hem rebut la resposta 
de l’evalisa enviada el 6 de maig just 2 minuts abans de l’inici de la reunió del Comitè de 
Seguretat i Salut). En fi, de no voler escoltar la nostra reivindicació col·lectiva. 
 
El Departament defensa el seu model de mínims del Servei de Prevenció que garanteix 
només l’assistència d’urgències i primers auxilis. Segueixen treballant en la contractació 
d’un servei extern per a l’organització d’un Pla de Salut nou.  
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Hem posat en valor totes les signatures que acompanyaven l’escrit que els vàrem adreçar 
i hem fet palès que haguessin estat encara més si no fos perquè hi ha companys/es amb 
por de ser identificats. 
 
Els delegats CSC i CCOO hem demanat una propera reunió amb la directora de serveis i 
la subdirectora general del PAS, i amb qui creguin adient, per seguir tractant el tema i 
defensar el servei que funcionava tan bé. 
 
 
FARMACIOLES DE PRIMERS AUXILIS 
 
CCOO i CSC hem reclamat les farmacioles a les plantes de l’edifici i als vehicles del 
departament que havíem exigit a la darrera sessió. El Departament ja ha rebut el material 
de la mútua ASEPEYO. Hi haurà una farmaciola fixa, que properament s’instal·larà a cada 
planta, i una farmaciola portàtil per a cada vehicle i furgoneta de manteniment. Hem 
demanat que ens avisin per ser-hi en el moment de la seva instal·lació i hem proposat que 
facin responsables a les persones designades de primers auxilis en els nous equips 
d’emergència i els delegats de prevenció ens hem ofert com a supervisors, així tenim via 
directe per reclamar reposicions i fer-ne el seguiment per plantes. 
 
ACTUALITZACIONS DELS EQUIPS D’EMERGÈNCIA 
 
Ens informen que aquesta setmana ja finalitzaran la composició definitiva dels equips 
d’emergència per plantes i sectors amb la designació dels seus membres. Els plànols 
“Vostè està aquí” seran renovats i millorats per a una millor comprensió. Es comença 
també a treballar en els aspectes formatius i de difusió. 
 
CADIRES EN MAL ESTAT 
 
CCOO hem informat del mal estat d’algunes cadires d’oficina de l’edifici de Via Augusta, 
fins al punt de provocar mal d’esquena o altres parts del cos. Si us trobeu en aquesta 
situació, feu un comunicat al Servei de Manteniment i s’estudiarà la seva reparació o 
substitució. En el cas de centres educatius, el comunicat s’ha d’adreçar als Serveis 
Territorials corresponents. 
 
CABLEJAT SOBRE TERRA A LA VISTA 
 
El cablejat dels equips informàtics a la vista i enmig del pas suposa un problema molt 
freqüent i ens han assegurat que treballen per a deixar-lo definitiu de la millor manera 
possible. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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