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CONSORCI D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL DE CATALUNYA 
 
 

 

DADES DE L'EMPRESA 
 

Empresa: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

Nº de patronal: 

Nº CIF: 

treballadors/res 

Activitat: Educació 

Direcció Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona 

Tlf: 93 400 69 00 
(Fax) 93 241 53 42 
Mail: 

 
 

 
 

DADES DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES: 
 
 

Manel Pulido Guerrero, amb DNI XXXXXXXXX en qualitat de Secretari General de CCOO 

d’Educació de Catalunya, formula denúncia, actuar i assessorar davant aquesta Inspecció en 

representació dels treballadors i treballadores del Sistema d’Educació de Catalunya. 

 
Domicili a efectes de citacions i notificacions a Via Laietana 16, 5a planta - 08003 Barcelona. 

Contacte telefònic: 

XXXXXXXX 

934812906 - Fax: 934812770 

Correu electrònic: inspeccio.treball@ccoo.cat o mpulido@ccoo.cat 

mailto:inspeccio.treball@ccoo.cat
mailto:mpulido@ccoo.cat
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FETS OBJECTE DE DENÚNCIA 
 

PRIMER. Que el dia 3 de maig a les 20.39 hores, es rep convocatòria de reunió telemàtica de la 

comissió paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Educació pel dia 5 de maig amb 

la documentació “Proposta del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Educació 

(Protocol General de Seguretat i Salut)” i Estadístiques sobre Globals de Baixes COVID-19. El dia 5 de 

maig es celebra la reunió que s’inicia a les 09.00 hores. 

 

SEGON. Que el mateix dia 5 de maig al matí arriba als centres educatius el document del Departament 

d’Educació “Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització dels 

procediments de preinscripció i matrícula escolar i per a la realització de proves d’accés i d’obtenció de 

títols adreçades a la ciutadania”, incomplint al nostre entendre les recomanacions del Ministeri de 

Sanitat de fomentar el treball a distància. Entenem a més que s'incompleixen els articles 14, 38 i 39 de la 

LPR, ja que no s’han realitzat les consultes prèvies a la reincorporació d'aquesta plantilla. 

 

TERCER. Que el dia 19 de maig, a les 15.54 hores, es rep convocatòria de reunió telemàtica de la 

comissió paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Educació sense ordre del dia, ni 

documentació, amb la indicació de que en la reunió es parlarà d’aspectes relatius a l’obertura dels 

centres en Fase 2. El 20 de maig es celebra la reunió, en la qual es facilita únicament el document de 

Declaració Responsable pel personal i document amb dades estadístiques de la mateixa Declaració. 

 

QUART. Que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Bargalló Valls, 

Conseller d'Educació anuncia en roda de premsa el mateix dia 20 de maig l'obertura dels centres 

educatius dels centres públics i concertats de les zones que estiguin en Fase 2, a partir del dia 1 de juny. 

 

CINQUÈ. Que en el dia 21 de maig el Departament d’Educació de Catalunya envia als centres 

educatius el “Pla d’obertura de centres en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i 

per a l’organització i el funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021”. 

 
 

SISÈ. Que per part del Departament d'Educació no s'ha informat CCOO, així com tampoc al personal 

treballador dels nostres centres de treball respecte a les mesures de prevenció, neteja i d'higiene, de les 

mesures organitzatives que ha d'implementar amb la finalitat de protegir a les persones treballadores 

d'un possible contagi biològic per COVID-19. Limitant-se el Departament d'Educació a enviar en el 

mateix correu electrònic un document amb unes recomanacions que entenem com a bàsiques i que no 

s'han tractat amb els sindicats, la qual cosa al nostre entendre suposa un incompliment dels articles 24, 

14, 15 i 16 de la LPRL. 
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SETÈ. Que la Federació d'Educació de CCOO, sindicat denunciant, tampoc ha rebut informació, ni ha 

estat consultada, ni ha participat en l'elaboració i implementació d'aquelles mesures organitzatives, la 

qual cosa suposa un incompliment de l'article 36 de la LPRL i contravé l'indicat en el Procediment 

d'actuació dels serveis de prevenció enfront del COVID-19 del Ministeri de Sanitat, on s'indica, en el 

seu apartat de mesures organitzatives el següent: "establir plans de continuïtat de l'activitat davant un 

augment de les baixes laborables del personal o en un escenari d'increment del risc de transmissió en el 

lloc de treball, amb un procés de participació i acord amb la representació legal dels treballadors". La 

qual cosa suposa un incompliment dels articles 36, 38 i 39 de la LPRL. 

 

VUITÈ. Conforme el que s'estableix la LPRL i concretament en el seu article 14, correspon al 

Departament d'Educació adoptar totes les mesures necessàries per a prevenir o evitar el risc, sigui com 

fos i assegurar-se que la persona treballadora vagi adequadament protegida i, per descomptat, que sigui 

conscient del risc, així com d’ assegurar-se que les persones treballadores en qüestió reben tota la 

informació i formació necessària per a protegir-se del COVID-19 i el que és imprescindible, una 

comunicació fluida amb el Departament d'Educació que permeti confirmar que són coneixedors de les 

mesures de protecció i prevenció. 

 

En aquest cas, el Departament d'Educació no ha donat compliment al prescrit en la LPRL i del 

Reglament del Servei de Prevenció. Així com tampoc respecte a les recomanacions que apareixen en el 

document "Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les 

situacions que puguin produir-se per l'efecte del coronavirus sars-cov-2". 

 

NOVÈ. Que al no haver-se produït la reunió del Departament d'Educació amb els sindicats 

representatius, el Departament no ha tractat amb els sindicats com es procedirà en cas de detectar-se un 

positiu per COVID-19 entre la plantilla i les empreses subcontractades o personal extern que accedeixi o 

hagi accedit als centres educatius. Al nostre entendre, estem davant un incompliment dels principis de la 

gestió de l'activitat preventiva per part del Departament establerts en el pla de prevenció ( art. 16 de la 

LPRL). 

 

Com que, seguint la lògica de l'indicat en la LPRL i en les diferents normatives legals i preventives 

d'aplicació s'estableix la necessitat de realitzar un pla de contingència intern on es contemplin aquestes 

actuacions acordades amb els sindicats, la qual cosa no s’ha realitzat el dia d'avui amb el Departament 

d'Educació, ja que no s'ha produït la reunió amb els sindicats, la qual cosa suposa un incompliment de 

l'article 14 i 22 de la LPRL. 

 

DESÈ. Que el Departament d'Educació no ha acreditat de manera fefaent i documental, com es 

realitzaran i es coordinaran amb l'empresa de neteja externa, les labors de neteja i desinfecció en els 

centres educatius, establerts en el document "Procediment d'actuació dels serveis de prevenció davant el 

COVID-19 ". 

 

Fonaments normatius: 
 

Art. 14 de la LPRL referent el dret de les persones treballadores a la protecció enfront dels riscos 

laborals. 
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Art. 15 de la LPRL referent als principis de l’acció preventiva 

Art. 16 de la LPRL referent a l'avaluació de riscos. 

Art.18 de la LPRL referent el dret d'informació, consulta i participació 

Art. 22 de la LPRL referent a la vigilància de la salut 

Art 24 de la LPRL referent a la coordinació de l'activitat 

Art. 25 de la LPRL referent a la protecció del personal especialment sensible 

Art 36 de la LPRL referent al dret i facultats dels delegats i delegades de prevenció 

Art 38 i 39 de la LPRL referent els comitès de seguretat i salut. 

 

Per tot el que s'ha exposat, 

 

 

 

SOL•LICITO: 

 

Davant d'aquesta Inspecció que, després de la comprovació dels fets i citació de les parts implicades en 

aquesta denúncia, es requereixi al Departament d'Educació, i aixequi la corresponent acta d'infracció, 

tenint per part a tots els efectes en la seva condició d'interessats i notificant-se el resultat de cadascuna 

de les gestions a l'aquí denunciant. 

 

 

 

 

Barcelona, a 25 de maig de 2020 

 
 

Manel Pulido Guerrero 
Julián Garrido Plaza 


