
VALEDOR DO POBO
 

o. AllxO Louzao Rodríguez 
(C/G-EIISillo) 
RJ i\liguel Ferro Caaveiro, 10-10 
15703 - SANTIAGO DE cO~rpOSTELA 

IExpediente: H.5.Q/2187/07 I 
Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2008 

Estimado Sr.: 

Acusámoslle recibo do seu escrito que tivo entrada nesta rllstitución~ que deu 
lugar ao expediente H.5.Q/2l87/07 ao que lle rogamos faga sempre referencia en 
posterior s escritos que nos dirixa sobre este asunto, senda o Asesor responsable D. 
Francisco Ja, ier Fernández R guera, ao ql1 s poderá dirixir para coñecer a situación e 
valoración do seu expediente. 

olla vez esrudado problema formulado, admitimos a trámit a qu ixa, por 
considerar qu atopa, en pri.ncipio, cobertura constitucional ao abeiro do artigo 43 da 
Constitución Española e promóvese a investigación sumaria e infOJmal de confonnidade 
co establecido no attigo 22 da Lei 6/1984, do 5 de XUI10, do Valedor do Pobo ante a 
Administración competent para o esclarecemento dos ~ itos. A..xirla que dita 
AdministJación nos envíe o correspondeok informe poñerémonos de novo en contacto 
con vostede dándolle conta da nosa actuación 1::, a ser posible da solución do eu 
problema. 

Infoffilárnos.lle que a presentacjón do seu escrito non suspende a execucíón 
das resolucións administrativas ou xudíciais, nin tampouco intelTompe os prazos legais 
para recorrer contra das, se fose procedente. 

AgradecéndoUe de antemán a súa confianza) saúdao. 

o Valedor do Pobo 

fi~-·
Benigno López González 

Rúa do Hórreo, 65 - 15700 Santiago de Compostela • Teléf. 981 56 9740 • Fax 981 57 23 35 • E·mail: valedor@valedordopobo.com • hllp:l/www.valcdordopobo.com 



Secretaría Nacional 

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, nO 10, 1() 
15703-5ANTIAGQ 

Tlfllo.: 981-576800 Fox: 982-575839 
Confedernl6n Irrlerslndlul Galega Correo electrónico: galizo@cig-ensino.com 

ENSillO 

Anxo Louzao Rodríguez, Secretario Nacional da CIG-Ensino, en calidade de
 
representante legal da Confederación Intersindical Galega do Ensino (CIG

Ensino), con DI 33.229.383-H e enderezo para efectos de notificación na lÚa
 
Miguel Ferro Caaveiro, 10,1°, Santiago de Compostela,
 

Expón:
 
Que no ano 1995 entrou en vixencia a Lei 31/1995 do 8 de novembro de
 
Prevención de Riscos Laborais. No seu artigo 22.1 desta Lei estabelece o
 
seguinte: "O empresario garantiralles aos traballadores ao seu servizo a
 
vixilaucia periódica do seu estado de saúde en función dos riscos inherentes ao
 
traballo".
 

Que no artigo 5, insta á Administración a colaborar e promover a mellara da
 
educación en materia preventiva nos diferentes niveis do ensino.
 

Que se está negando a revisión temporal de saúde laboral a 32 000 docentes,
 
despoís de 13 anos de vixencia da Lei de Riscos Laborais. Fronte a ¡sto, a
 
Consel1aria de Educación non contempla, nin agora nin para o futuro próximo, a
 
posibilidade dunha revisión médica anual do seu persoal docente, cando o resto
 
das Consel1arías xa o fan hai tempo.
 
Por todo isto
 

Solicita:
 
A intervención do Valedor do Pobo para que inste á Consellaria de Educación a
 
facilitar a realización de revisi6ns anuais a todos/as os/as docentes do ensino
 
público de Galiza.
 

Ccnfederación !nter:~~:::~al Ode deC7\de 2007
 

E SINO 
Anxo Louzao Rodríguez 

Secretario Nacional da CIG-Ensino 
SR. VALEDüR DO POBO. 


