ESCRIT DE DENÚNCIA

Espai reservat (registre d’entrada)

G346NITC-020-00-cat

Dades del/de la denunciat/ada
Nom o raó social:

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

NIF o NIE:

S0811001G

Activitat:

EDUCACIÓ

CCC:

204473905

Domicili social:

VIA AUGUSTA 202-226

Localitat:

BARCELONA

Domicili centre treball:

ST A LA CATALUNYA CENTRAL

Localitat:

MANRESA

Província:

BARCELONA

Nre. de treballadors/ores:

73205

Horari:

a

Codi postal:

08021

Codi postal:

08243

Continua oberta l’empresa?

SI

✘

NO

Dades del/de la denunciant
Nom i cognoms:
NAF:

NIF o NIE:
Domicili:
Localitat:
Província:

Codi postal:
És o ha estat treballador/a de l’empresa?

Telèfon*:

SI

✘

NO

Adreça de correu
electrònic*:
Data d’ingrés:

Data de
cessament:

Motiu de
cessament:

Si actueu com a representant unitari o sindical, o bé, per delegació d’altres persones treballadores, indiqueu en representació de qui
denuncieu així com el nom i cognoms d’aquestes persones:

Ester Plans Playa com a Presidenta de la Junta de Personal Docent no universitari a la Catalunya Central actuant en
representació de la permanent de la junta i dels delegats/des de prevenció de riscos laborals del comitè de seguretat i salut
laboral a la Catalunya Central; membres de la permanent i del comitè: Yolanda Marta Segura Corrales, Ferran Octavi
Martínez Verdú, Prudenci Panadès Montmany, Ramon Casals Casanovas, David Mancheño Blázquez, Aina Solà Rodrigo,
Alfred Simó Artola, Arcadi Figueras Bañon, Glòria Fígols Martí, Ester Marlès Xaus, i Ester Plans Playa.
Teniu una demanda judicial presentada pel mateix motiu que aquesta reclamació?

SI

NO

✘

* Camps obligatoris a emplenar si desitgeu rebre, sempre que sigui possible, les notificacions per mitjans electrònics, d’acord amb el que estableix l’article
14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Gestió de l'activitat inspectora de la Inspecció de Treball de Catalunya". La Direcció General de
la Inspecció de Treball (DGIT) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és la responsable del tractament d’aquestes dades, amb la finalitat de gestionar
l'activitat inspectora que exerceix el personal de la Inspecció de Treball de Catalunya. El tractament és necessari per complir tant una obligació legal aplicable al
responsable del tractament com una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Les dades es
cediran a organismes de la Seguretat Social, a Hisenda pública i Administració Tributària, a òrgans judicials, al Ministeri Fiscal, a altres òrgans de l’Administració de
l’Estat, a altres òrgans de la comunitat autònoma, a l’autoritat laboral, a forces i cossos de seguretat amb competència en la matèria i als legítims interessats,
d’acord amb la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social i del Reglament d’organització i funcionament de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social. Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, si escau.
Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la DGIT per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011, Barcelona) o correu electrònic (adreçat a
dgitc@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades
D’acord amb el que estableix l’article 20.4 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, i 9.1.f) del Reial decret
928/1998, de 14 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per als expedients
liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, el/la denunciant no tindrà la consideració d’interessat/ada en aquesta fase d’activitat inspectora prèvia sense perjudici
que, en el seu cas, tinguin aquesta condició en els termes de l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

IMPORTANT
EN CAS D’ACOMIADAMENT, AMB INDEPENDÈNCIA D’AQUESTA DENÚNCIA, HEU D’INTERPOSAR DEMANDA DAVANT LA
JURISDICCIÓ SOCIAL, EN EL TERMINI IMPRORROGABLE DE 20 DIES HÀBILS DES DE LA DATA DE L’ACOMIADAMENT.

G346NITC-020-00-cat

RELAT DELS FETS: (concretar el motiu i acompanyar-lo, si escau, amb la documentació justificativa corresponent)
EL PASSAT 08/06/2020 VAM PRESENTAR UNA DENÚNCIA DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL POSANT DE MANIFEST, EN RELACIÓ
AL PLA DE REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS, UN SEGUIT DE MANCANCES. Adjuntem còpia de la denúncia presentada.
L’obertura dels centres educatius durant el mes de setembre s’ha fet sense haver implementat cap de les mesures que poden incidir positivament
en minimitzar o suprimir el risc de contagi de la COVID-19. En especial:
1.LA REDUCCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNAT PER GRUP. Incompliment en molts centres de les mesures del Dept D'Educació per al curs
2020-2021 referents a la reducció d'alumnat a 20 alumnes al 2n cicle d'educació infantil i a primària, i la reducció del nombre d'alumnes sense
concretar a secundària sempre que sigui possible.
2. LA NETEJA, HIGIENITZACIÓ I VENTILACIÓ DELS CENTRES. Els documents i instruccions del Departament d’Educació, establien que
s’havia de realitzar almenys 1 cop al dia (la mateixa prevista abans de la pandèmia) i la ventilació abans de l’entrada i la sortida i 3 vegades al
dia, almenys 10 minuts cada vegada. No hi ha garanties que la ventilació en els centres es faci els cops previstos. A més hi ha centres que tenen
instal·lacions interiors sense possibilitats de ventilació exterior i no s’ha previst cap altre sistema de ventilació.
3. EL SUBMINISTRAMENT EN QUANTITAT SUFICIENT DE MASCARETES, GEL HIDROALCOHÒLIC, PANTALLES FACIALS.
Els docents i la resta de personal de suport educatiu no està rebent mascaretes en quantitat suficient. No se’ls està proveint en la gran majoria de
casos de mascaretes tipus FPP2 sense vàlvula d’exhalació i de pantalles facials, ni tan sols el personal especialment sensible, que ho tenen
prescrit des de medicina del treball. No s'està proveint en la quantia i en la periodicitat necessària; gel hidroalcohòlic, pantalles, termòmetres.
4. LA DISTÀNCIA ENTRE ALUMNES D’1,5 METRES O D’1 METRE. Entenent amb la reducció de l'alumnat. El Departament no ha establert cap
control que verifiqui el compliment d’aquestes distàncies tan a l’aula (especialment en aules en què no s’ha reduit la ràtio) com a fora.
5. LA DOTACIÓ DE NOVES AULES I/O ESPAIS EQUIVALENTS. Els centres educatius no se’ls ha assignat noves aules o espais equivalents per
poder garantir la ràtio número d’alumnes per aula i/o la distància interpersonal mínima.
6.LA PROTECCIÓ ALS TREBALLADORS/ES ESPECIALMENT SENSIBLES AL RISC DE CONTAGI. El Dep d’Educació està incomplint en
alguns casos aquest deure. Personal vulnerable que no ha estat valorat o no ha rebut la resposta, o no se li ha facilitat l’informe per tramitar una
incapacitat temporal, i s’ha hagut d’incorporar al lloc de treball, i altres que aptes amb adaptacions sense garantia de poder-se complir.
7. LA FORMACIÓ ESPECÍFICA AL PERSONAL DELS SERVEIS EDUCATIUS. Manquen instruccions sobre com fer itineràncies i visites.
8. LA INFORMACIÓ, LA PARTICIPACIÓ I LA CONSULTA DE MANERA REGULAR ALS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ DELS
TREBALLADORS/ES. en matèria de prevenció no s’està fent en la regularitat que requereix la dinàmica de la pandèmia de la COVID-19.
9. EL REFORÇ DELS MITJANS MATERIALS I HUMANS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ dels ST de la Catalunya Central, no tenen la dotació de
mitjans materials i humans per poder atendre correctament a la plantilla. Aquesta dotació insuficient s’agreuja més en context COVID-19.
ATENENT ALS INCOMPLIMENTS DE LES MESURES DE PREVENCIÓ DEL CONTAGI DE LA COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS PER
PART DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, SOL·LICITO:
PRIMER. Que d’acord amb l’article 40 de la Llei 31/1995, es procedeixi, per part de la INSPECCIÓ DE TREBALL, a verificar que les mesures i els
mitjans que ha destinat el Departament d’Educació són suficients per garantir la seguretat i la salut de la plantilla docent i no docent dels centres
educatius dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, per evitar el risc de contagi de la COVID-19.
SEGON. Que la Inspecció de Treball verifiqui si el Departament d’Educació garanteix de manera específica la protecció dels treballadors/es
especialment sensibles al risc de contagi de la COVID-19 d’acord amb l’article 25 de la Llei 31/1995.
TERCER. Que, si s’escau, es requereixi al Departament d’Educació, per esmenar els incompliments de les mesures de prevenció del contagi de
la COVID-19, i es procedeixi a la paralització de les activitats presencials amb alumnes en els grups i centres educatius en els que es vulneri la
normativa i els protocols COVID-19, d’acord amb els articles 43 i 44 de la Llei 31/1995.
QUART.- Que s’insti al Departament d’Educació a informar i convocar als òrgans de representació dels treballadors/es en matèria de prevenció
per l’aplicació dels protocols i les possibles modificacions de les instruccions per combatre la COVID-19.
CINQUÈ. Ser informat de les actuacions que faci la Inspecció de treball, en relació al present escrit de denúncia.

SIGNATURA DEL/DE LA DENUNCIANT

Nom i cognoms:

