
RESUM COMISSIÓ PARITÀRIA  DE PRL

Dilluns, 17 de maig de 2021
Ordre del dia:
1. Proposta de protocol per a la prevenció de contagi per COVID-19 en el
procés selectiu a cossos docents (mesures per als tribunals)

Reunits tots els membres de la comissió paritària de salut laboral, la Conselleria ens
ha traslladat que la seguretat dels opositors no és competència seva ni d’aquesta
comissió perquè no són treballadors, per la qual cosa només es responsabilitzarà de
la seguretat dels tribunals. De totes formes, igualment implementaran i informaran
de les mesures preventives per evitar el contagi dels opositors. Dit això, la reunió
s’ha centrat en el protocol dels membres dels tribunals.

Primer de tot, ens han informat que els protocols presentats estan basats en les
experiències d’altres CCAA i estan elaborats pels tècnics del servei de prevenció. A
més han estat revisats per Direcció General de Salut Pública. Posteriorment, hem
intervingut demanant:

● Que encara que no era ordre del dia, hem exigit que es vacuni a tot el
personal dels CEPA i les EOI com es va prometre. Considerem que és una
situació innacceptable i totalment discriminatòria.

● Considerem que formar part de tribunals d’oposicions és una situació de risc,
per tant hem demanat que els docents vulnerables i docents no vacunats
quedin exclosos de formar part dels tribunals. També, pensem que si les
proves són dissabte i diumenge, dies no lectius, els membres no haurien
d’anar a fer feina ni el dilluns ni el dimarts.

● Hem exigit que és molt important que en els passadissos hi hagi personal del
servei de prevenció per evitar aglomeracions o situacions de risc, ja que no
són suficients rètols ni zones delimitades.

● Finalment, hem demanat que la declaració responsable de l´opositor s’enviï
per correu igual que la programació, i que la segona dosi de la vacuna no
coincideixi amb les oposicions, a causa dels efectes secundaris que en té.


