
CCOO exigim a l´Ajuntament de Sabadell i partits polítics l’aprovació de la moció
de sistemes de ventilació mecànica a tots els centres educatius.

 Exposició de motius

Tenint en compte les dades actuals dels casos positius diaris per COVID 19 amb la
variant Òmicron, que ja han arribat a la xifra de 7.495 a la nostra comarca durant
aquest  inici  del  segon  trimestre  amb nombroses  baixes  del  personal  dels  centres
educatius.

CCOO considerem que la  problemàtica de la  ventilació als  centres educatius i,  en
conseqüència, la seguretat per les treballadores i l’alumnat dels centres educatius és
prou greu i  rellevant  perquè l´Ajuntament  de la  nostra  ciutat  aprovi,  al  proper  Ple
Municipal, la moció presentada per CCOO per  la implementació dels sistemes de
ventilació mecànica, a tots els centres educatius de la nostra ciutat.

En aquests moments l’Ajuntament té l'oportunitat de portar-ho a terme ja que ha rebut
fons
europeus per invertir en eficiència energètica i salut, tenint posada la mirada en la
situació  sanitària  actual  però  també futura,  respecte  a  la  qualitat  de  l’aire  que  es
respira a les aules.

La presencialitat als centres educatius és la situació més equitativa i desitjable per a
tot l’alumnat ha de ser amb seguretat. Per això és necessària una combinació de totes
les mesures preventives possibles i que s’hi esmercin recursos. És molt important que
aquestes  mesures  no  deixin  ningú  enrere  i  tinguin  en  compte  totes  les  persones
treballadores de tots els sectors educatius i socioeducatius.

Per altra banda, posem l’accent en l'Educació Infantil, on cal encara més un reforç en
recursos
humans i tècnics donades les característiques de la feina amb criatures tan petites que
no porten mascareta ni estan vacunades.

ACORD

1. Aprovar   les  mesures  d’implementació  de  sistemes  de  ventilació  mecànica  a
cadascun dels centres educatius amb la màxima celeritat. 

2. Vetllar per la seguretat i la salut de totes les persones, tant de l’entorn educatiu com
de tota la societat,  i  al  mateix temps treballar  per tal  d’evitar  un augment de la
bretxa social.

3. Compromís per part  de l’Ajuntament  de crear una comissió  de seguiment  de la
implementació  de  sistemes  de  ventilació  mecànica  a  cadascun  dels  centres
educatius amb la màxima celeritat.
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