COORDINACIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
A finals de l’any 1.995, com és prou sabut, es va aprovar la Llei de prevenció de riscos laborals. Una Llei que pretén
millorar les condicions laborals i obtenir un nivell de seguretat i de salut més gran en els nostres llocs de treball. Per
aplicar-la i desenvolupar-la era necessari establir els mecanismes que la fessin possible, com ara la creació dels
Serveis de Prevenció. Aquests serveis són els encarregats de fer l’avaluació dels llocs de treball per tal de detectar
els riscos existents, o els que es puguin produir, i establir els mecanismes de prevenció necessaris per evitar-los, és a
dir, mesures d’emergència, vigilància de la salut i la informació i formació dels i les treballadors/es.
Després d’un retard inexplicable i de moltes pressions i protestes, tant per part d’USTEC·STEs com de la resta de
sindicats, el Departament d’Ensenyament aprova el seu propi decret de regulació del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals el 29 de maig de 2000 i el publica en el DOG 3152 com a Decret 183/2.000, però sense les dotacions
econòmiques i de personal que garanteixin el seu bon funcionament.
En aquest decret, entre d’altres temes, a l’article 12 s’hi esmenta la figura del coordinador/a de prevenció: “.. a cada
centre de treball del Departament d’Ensenyament es designarà una treballadora o un treballador amb les funcions de
promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i prevenció de riscos laborals....”. És, després d’un any de
retard en l’aplicació del Decret, en les instruccions d’inici del curs 2001-02 quan decideixen incloure la figura
d’aquest coordinador/a, sense negociar-ne les condicions laborals i sense cap calendari d’aplicació global, en alguns
centres de treball (centres de primària de 2 línies o de més de 24 mestres i centres de secundària de més de 50
professors o 22 grups), tot determinant-ne les seves funcions, però sense cap formació prèvia i amb un pla per fer-ho
a tres anys vista sense negociar-ne ni el seu contingut ni la seva aplicació. Després de les denúncies sindicals, al mes
de gener ens han presentat un pla de formació: 20 cursos bàsics de 30 h repartits entre totes les delegacions amb tres
modalitats diferents d’assistència (extensiva de març a juny els dimecres de 17.30 a 20.30, intensiva al juliol de 9 a
14.30 i la tercera els dissabtes de març a juny de 9 a 14.30) i una jornada sobre el pla d’emergència del centre docent
a les diverses delegacions del març al juny.
USTEC·STEs creu que hem d’avançar i que cal fer-ho amb coherència i responsabilitat, facilitant el treball al
professorat i establint unes condicions de treball que permetin assumir les responsabilitats de forma òptima i
adequada, però creiem que no és aquesta la línia que segueix el Departament i és per això que exigim:
1.- Que els coordinadors/es siguin presents en tots els centres de treball que depenen del Departament.
2.- Que els coordinadors/es rebin la necessària formació dins del seu horari lectiu.
3.- La formació dels coordinadors/es podria ser de 50h en general i de 300 de manera específica.
4.- Que els coordinadors/es tinguin reduccions horàries per fer adequadament la seva feina.
5.- Que les responsabilitats dels coordinadors/es tinguin relació amb la formació que reben i no amb el voluntarisme
del professorat.
5.- Que qualsevol treballador/a pugui ser coordinador/a de riscos del seu centre i que quedi ben clar que ha de
dependre també dels Serveis de Prevenció i no únicament de les direccions dels centres.
6.- Que els equips directius i els inspectors/es de zona estiguin informats de la necessitat de la feina del
coordinador/a de prevenció de riscos laborals.
USTEC·STEs ha lluitat i lluitarà perquè els treballadors i les treballadores dels centres encarregats de dinamitzar els
temes de salut en els centres tinguin les millors condicions per desenvolupar la seva feina i entenem que les
variables de formació i temps són imprescindibles per aconseguir-ho. La salut laboral és un tema en el qual tothom
s’ha d’implicar i el Departament ha de ser el primer i, a més, ha de donar exemple.
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