A COP DE CONTENCIÓS.......TINDREM EXÀMENS DE SALUT?
El dia 26 de setembre, el Departament d’Ensenyament va firmar un conveni de
col·laboració amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social i amb l’Institut Català de
la Salut, per tal de poder portar a terme uns exàmens de salut als treballadors i
treballadores de l’ensenyament, d’acord amb el que ja havien d’haver fet des del 1.995,
segons la Llei de prevenció de riscos laborals.
USTEC·STEs va interposar, al juliol d’aquest any, un recurs contenciós-administratiu
contra el Departament d’Ensenyament per no complir amb el dret de vigilància de la
salut que els i les ensenyants ja havien reclamat a la consellera en unes 2.000 instàncies
lliurades al novembre del 2.000, i no contestades. El judici tenia data fixada per al 13 de
novembre. No voldríem pas creure que aquest contenciós tingués res a veure amb la
signatura d’aquest conveni, ja que això significaria que el Departament només es mou a
cop de contenciós o de denúncia... I això no és cert! En els últims temps no ens han
donat cap motiu per pensar malament, oi? Només el Decret de matriculació, els concerts
educatius, les adjudicacions de places a dit, han estat les coses que, únicament, s’han
mogut quan han estat denunciades, perquè la llei o el Parlament hi obliguen. Ara ens
arriba la notícia que el Departament ha donat al Parlament, a demanda d'una diputada
del PSC, l’estadística de baixes del personal docent tal com les havíem demanat
nosaltres des del Comitè de Seguretat i Salut, és a dir especificades per sexe, per edats i
per delegació. Un cop més ha estat per obligació que ho han fet, si bé en fer-ho han
comès una altra il·legalitat: no informar primer els òrgans paritaris designats per la Llei.
Però, malgrat tot, el conveni que ha arribat, també ho ha fet per la porta del darrere!
Tampoc, aquesta vegada, no han estat informats ni els comitès ni la Comissió Paritària.
Ens n'hem hagut d'assabentar per altres mitjans i el Departament ens ho ha comunicat
quan ja no ha tingut cap més remei, i deixant de banda els i les delegades de prevenció
en tot el procés. Així s’ha firmat un conveni que:
1. Expira al desembre del 2.001. Diuen que és renovable si funciona bé. I com ho
sabran si encara no haurà funcionat en aquestes dates?
2. Ha de començar amb un màxim de 5.041 persones afectades el primer any. En
l’acord que USTEC·STEs no va signar, el Departament es compromet a fer els
exàmens de salut en 4 anys. Tenint en compte que aquestes 5.041 persones són
d’Osona, l'Alt Empordà, l'Alt Urgell, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà i el
Baix Camp, totes comarques amb una densitat de població no gaire alta, com s’ho
faran per encabir-hi les 55.000 persones restants en tres anys i a les zones més
poblades i complicades que estan encara per planificar?
3. El Departament es compromet a pagar a l’ICS 12.062 pta. per examen. Si tots els
treballadors i totes les treballadores decidissin fer-se’l, els 800 milions que tenen
destinats a Salut Laboral s'haurien de destinar pràcticament tots per aquest concepte
i no quedaria res per a tota la resta de coses a fer, que són moltes.
4. No ha contrastat els tipus d’exàmens de salut amb els i les representants dels
afectats, tot i que és preceptiu, i a més convenient, fer-ho, ja que la gent que treballa
en un lloc determinat, és qui més en sap del que li passa; i en salut laboral, la
consulta dels i les treballadores sol ser una eina de treball força recomanada i
recomanable.
5. Adjudica la realització dels exàmens de salut als professionals que treballen en els
CAP (centres d’assistència primària) corresponents a la zona de la ubicació dels
centres de treball. Tenint en compte el volum de feina que ja tenen actualment els

CAP i el que representa la realització correcta dels exàmens de salut laborals, ens
temem que, si no s’hi posen més mitjans, la clàusula vuitena del conveni que diu
que “ la realització dels exàmens estarà supeditada a la disponibilitat de mitjans
humans i materials corresponents,” s’aplicarà sovint, sobretot quan s’hagin de fer
les revisions a les zones més poblades.
6. Diu que els CAP només actuaran com a proveïdors de servei i que la vigilància de la
salut és assumida pel metge responsable de Medicina del Treball del Servei de
Prevenció de Riscos Laborals, tal com ha de ser. Tenint en compte que som uns
60.000 treballadors i treballadores, que s’han compromès a fer-ho en 4 anys, i que
només hi ha una metgessa de Medicina del Treball al Servei de Prevenció del
Departament, una o un inspector mèdic per delegació (que tenen també altres
feines), i que la resta de components dels Serveis de Prevenció (no metges del
treball) són tres tècnics més al Servei Central i un tècnic per delegació, excepte a
Barcelona Comarques que en són dos (un total de 19 o 20 tècnics per a tot
Catalunya); o bé són “superherois” i es poden multiplicar, o ni treballant 24 hores
diàries ho podran fer.
Continuem, doncs, amb la mateixa tònica de sempre: establir els noms dels òrgans i de
les feines a fer, curar-se en salut per deixar d'estar en la més flagrant il·legalitat, però
deixant-ho tot buit de contingut i de recursos. Està escrit però no és realitzable: això
continua sent trampa!
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