Comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals de Personal Docent dia 18 de desembre 2020

UGT ENSENYAMENT INFORMA

1) Presentació esborranys dels procediments del servei de prevenció de Riscs Laborals.

El Servei de PRL ens ha fet arribar un total de 6 documents de Procediments i ens han comunicat que encara
faltaran 10 documents de procediments més.
El 6 presentats són:
 P01- Procediment per a la comunicació de riscos i millores en matèria de prevenció
 P02- Procediment per a l’avaluació de riscos laborals als centres educatius.
 P03- Procediment per a la prevenció dels riscs laborals de la treballadora docent en situació de gestació,
part recent o lactància.
 P04- Protocol d’intervenció davant conflictes interpersonals de caràcter psicosocial, de violència de gènere,
per raó de sexe o d’assetjament sexual en el treball.
 P05- Procediment per a la notificació i investigació d’incidents i accidents laborals.
 P07- Procediment per determinar el contingut dels exàmens de salut que es realitzaran en el servei de
prevenció de riscs laborals per a la vigilància de la salut del personal docent no universitari dels centres
educatius públics.
Tots els sindicats hauran de fer aportacions a aquests documents que s’hauran de presentar per escrit i enviar
per correu electrònic i que es duran a la propera reunió de la Comissió Paritària que es realitzarà al gener 2021.
2) Informació sobre l’estructura actual i la previsió de recursos humans del servei.
El Servei ens ha informat que actualment hi ha 14867 docent a l’ensenyament públic de les Illes Balears i que
segons aquest nombre de docents els hi correspon les següents ràtios de Tècnics en PRL:
 Mallorca: 4,90 Tècnics. Actualment hi ha només 2 Tècnics, però amb el problema que un d’aquests dos
tècnics es jubilarà el febrer 2021.
 Menorca: 1 Tècnic. Actualment hi ha 1.
 Eivissa i Formentera: 1 Tècnic. Actualment hi ha 1.
Es preveu que properament es dotarà a Mallorca de 2 places més de tècnics a la seu de Palma i està previst que es
dotaran les delegacions de Inca i de Manacor, encara que s’ha de cercar locals. No han concretat data d’obertura,
segurament serà d’aquí a més de 12 mesos.
El servei sanitari a Menorca, Eivissa i Formentera el continuarà fent PREVIS. I la dotació de delegacions a aquestes
illes tardarà molt més que ha Mallorca, al·legant problemes amb els locals.
Ens hem queixat que, com la majoria de vegades, Mallorca passa per davant de les necessitats de la resta d’illes i
que si ja existeix una delegació a Mallorca es prioritzin les delegacions de la resta d’illes abans que les de Inca i
Manacor. A més hem manifestat que PREVIS no deixa de ser una empresa privada que mira pel seu benefici
econòmic.
A Mallorca els hi correspondrien 5,22 metges especialistes i ara mateix hi ha 2,22. Estan pendents d’oposicions.
3) Presentació de l’esborrany de protocol de vigilància de la salut.
Serà necessària la figura de “Logopeda” per les característiques de la nostra feina.
Es vol començar al gener 2021 amb la vigilància de la salut als centres.
4) Tancament del grup de treball sobre la vigilància de la salut de caràcter obligatori.
A mitjans del mes de gener 2021 es realitzarà la reunió del Grup de treball de la vigilància de la salut.
5) Informació sobre la campanya de vacunació.
La campanya de vacunació antigripal es va començar pel col·lectiu de mestres d’educació infantil i a dia d’avui
s’han vacunat 133 mestres. Com hi havia vacunes es va començar amb els docents de primària i s’han fet 63
mestres. Es continuarà fins finals de gener amb la resta de docents dels diferents cossos (Secundària, FP...), per ara
s’han vacunat 17 docents.

Ens han demanat que nosaltres també podem informar que els docents majors de 50 anys que ho sol·licitin es
podran vacunar.
Segurament el Servei de PRL haurà de col·laborar també amb la vacunació Covid.
6) Informacions diverses.
La provisió d’EPIs en el 2n trimestre en els centres es farà com a molt tard el 29 de gener de 2021. Als centres els hi
arribaran mascaretes, gel, pantalles, bates... i aquesta vegada l’empresa licitada farà el transport del material als
centres educatius.
El Servei de PRL (Silvia Silva) ens ha demanat que li remetem per correu electrònic les peticions que els centres no
donen als seus treballadors.
No tenen previst fer una neteja profunda dels centres educatius aprofitant les vacances de desembre, han dit que
diàriament es realitza la neteja adequada.
Que en la licitació d’EPIs del 2n trimestre no està previst mascaretes transparents que s’estudiarà la necessitat
d’aquestes en cada cas particular.
Sobre els problemes que existeixen de que hi ha centres que no subministren mascaretes FPP2 als mestres
d’infantil, el servei de PRL ha manifestat que sí que han de donar perquè a les darreres “Consideracions” que va fer
el servei de PRL així ho deia.
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