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Sra. Conselleira de Educación, Universidade e F.P. 
 
Sra. Conselleira 

Desde CCOO-ensino queremos transmitirlle a urxente necesidade da convocatoria do COMITÉ 
INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL da Consellería de Educación, Universidade e 
FP. 

A Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, sinala o dereito  que teñen as e os 
traballadores a unha protección eficaz en materia de saúde e seguridade no traballo. Tamén establece que 
este deber de protección esténdese ás administracións respecto do persoal ao seu servizo.  
 
No capítulo V da devandita lei regúlase que as administracións están obrigadas a consultar aos 
representantes dos traballadores “en todo o relativo á planificación e organización do traballo (…) e á 
introdución de novas tecnoloxías, en todo o relacionado coas consecuencias que estas puidesen ter para a 
seguridade e a saúde dos traballadores”, así como para a “organización e desenvolvemento das actividades 
de protección da saúde e prevención dos riscos profesionais”. Incluso vai máis alá concretando que a 
participación se realizará a través dos seus representantes sindicais e determinando o número de 
Delegados de Prevención que corresponden en función do tamaño dos cadros de persoal. 
 
A actual situación provocada pola  COVID-19, provocou cambios de calado na organización do traballo de 
todos os empregados públicos da súa Consellería. Estes cambios supoñen a exposición a situacións de 
risco para a saúde descoñecidas ata o de agora. Faise evidente a necesidade da participación deste órgano 
que foi obviado na xestión das medidas da actual crise sanitaria. 
 
No DOG do mércores 6 de maio de 2020 publicouse a Resolución de 5 de maio de 2020 pola que se da 
publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa (Cecop) da situación de emerxencia 
sanitaria en Galicia. Entre outras medidas acórdase: 
 

• A apertura dos centros educativos co obxecto do restablecemento do procedemento de admisión 
do alumnado. 

• Modificación das instrucións da presenza dos equipos directivos e doutro persoal nos centros 
educativos. 

• Levantamento da suspensión da FCT correspondente á FP.    

A data de 7 de maio publícanse na web da Consellería as RECOMENDACIÓNS SANITARIAS A 
ESTABLECER NOS CENTROS EDUCATIVOS DURANTE AS XORNADAS PRESENCIAIS E NOS 
PROCEDEMENTOS DE ATENCIÓN AO PUBLICO. Recomendacións das que nin sequera fomos 
informados os representantes legais das e dos traballadores. 

En ningún momento foron convocados os Comités de Seguridade e Saúde Laboral ditándose normas e 
instrucións á marxe do mandato legal que confire a Lei á representación das e dos traballadores. A actual 
situación provocada pola  COVID-19 e os cambios realizados na organización do traballo fan evidente a 
necesidade da convocatoria detse órgano para xestionar as medidas para a loita contra a actual crise 
sanitaria. 
 
Ademais, é necesario tratar nos ámbitos da negociación colectiva as medidas que se van a aplicar neste 
trimestre (caso de decidir unha volta aos centros) e tamén de cara ao próximo curso para a elaboración  
das propostas e dos plans necesarios para garantir a seguridade e saúde das e dos traballadores 
 
Por este motivo solicitamos a inmediata Convocatoria da Comite Intercentros de Saúde e Seguridade 
no traballo. 
 
 
Santiago a 7 de maio de 2020 
 
 
 
 
 
Asdo.: Luz López Pérez 
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