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SALUT LABORAL
La seguretat i la salut dels treballadors/es es regula a través de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, que té per objecte promoure, mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries, la prevenció dels riscos laborals (PRL)
derivats del treball, o sigui evitar que s’arribin a produir. Aquesta normativa estableix drets
per a la plantilla, l’obligació empresarial d’organitzar i realitzar activitats preventives (i
comprovar la seva eficàcia) i responsabilitats públiques de promoció, control i sanció.
També determina la participació dels treballadors/es en tots aquells aspectes que afecten a
la seva salut i seguretat en el treball, i una
figura
per
la
seva
representació
autònoma: els delegats i delegades de
prevenció (DPs).
La salut laboral es construeix en un
ambient de treball adequat, amb condicions
de treball òptimes on el conjunt de
treballadors pugui desenvolupar la seva
activitat amb dignitat i on sigui possible la
seva intervenció per a la millora de les
condicions laborals, de salut i seguretat.
Es pot evitar que el treball danyi a la salut, de fet, ja hem dit que és obligació legal de
l’empresa que així sigui: els accidents i les malalties laborals són evitables si s’adopta una
adequada política de prevenció.
Als darrers anys hem comprovat de primera mà com la situació de la salut laboral a la
Diputació de Barcelona va decaient, tant des de la vessant de la salut, com en el de la
seguretat, continua sent molt deficient. L’índex d’accidents laborals no ha parat de créixer
així com el de les diferents tipologies de sinistralitat laboral, sobretot la relacionada amb
sobreesforços i condicions climàtiques als centres de treball, entre d’altres. Però el principal
problema que augmenta any rere any són els relacionats amb les condicions de treball o
riscos psicosocials, on cada vegada estem veient més estrès laboral, més situacions de
mobbing i inclús alguna situació de major gravetat. A més, l’Oficina responsable de la
prevenció de riscos laborals (OPRL), mitjançant una gestió deficient, no arriba als mínims de
qualitat ni d’efectius -després de la fugida d’un percentatge considerable del seu personal, i
amb tècniques que no tenen la titulació en prevenció de riscos laborals (tècnic/a superior)que seria d’esperar atesa la multiplicitat de centres, la dispersió geogràfica, la diversitat
d’activitats i l’especial complexitat d’aquestes.
Qui més i qui menys alguna vegada haurà acudit a l’OPRL en cerca de suport i consell
davant situacions “complexes” a la feina i, en sortir d’allà, la persona es troba qüestionada,
culpabilitzada i, molt probablement, castigada pel seu servei (les notícies volen des
de l’OPRL...) i amb una citació posterior a compareixença. Volem acabar amb
aquestes pràctiques, igual que ho vam aconseguir fa pocs mesos quan vam fer
públiques les pràctiques “d’acaraments” (careos en castellà) a determinats serveis i
enfrontant tant a treballadores com a usuaris/àries contra treballadores.
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En mig d’una actuació inspectora rutinària, el març de 2016 vam poder deixar constància de
la manca de mesures a adoptar en PRL i vam evidenciar i demostrar la falta de planificació i
integració de la PRL. En conseqüència la Inspecció de Treball va obligar a Diputació a que
“en el termini de tres mesos procedeixi a sotmetre el seu sistema de PRL a una auditoria
preventiva, de conformitat amb el previst en la normativa (....) Tanmateix, en la realització
de l’auditoria s’haurà de consultar als treballadors i permetre la seva participació a través
dels canals legals establerts”.
L’informe de l’auditoria (juliol de 2016), tot i ser realitzat per una empresa pagada per la
corporació, constata tot allò que ja anàvem denunciant sempre que teníem oportunitat: la
PRL a diba NO FUNCIONA; no està integrada en la totalitat de l’estructura organitzativa i
això no se resoldrà únicament a base de formació.
A destacar: la manca d’objectius efectius per abordar la reducció dels principals
problemes de salut laboral (per què no es vol?), la inexistència de programes d’activitats
d’urgència de la salut ni de cap memòria que reculli totes les activitats realitzades en l’àmbit
de la Vigilància de la Salut o la manca de propostes per disposar de les dades de sinistralitat
laboral, així com que no es valori l’eficàcia de la integració de l’OPRL en el sistema general
de l’empresa en relació a les activitats concertades. Recomanació
que tots/es els membres del CSS, no només els i les DPs,
tinguin la formació de nivell bàsic en PRL; ara, per fi, ja la
tenen.
En canvi hi ha coses en què no s’ha evolucionat res: la manca
d’integració de l’activitat preventiva en temes de consulta i
participació; hem pogut constatar que els diferents òrgans de
prevenció, Subcomitès i Comitè de Seguretat i Salut no són òrgans
canalitzadors de l’activitat preventiva, sinó més aviat castradors d’aquesta i per tant de la
manca de transparència i participació dels treballadors/es i de la seva representació social
elegida democràticament. La no integració també surt reflectida quan es parla de controls
periòdics, evidenciant la manca de planificació ordenada en el temps tant de visites de
seguretat a tots els centres de treball com de manca de sistemes de control per a detectar
riscs, inspeccions de seguretat, les observacions sistemàtiques del treball o auditories
internes.
Un altre aspecte que no feia possible la integració, al nostre parer, són les deficiències
detectades en formació preventiva dels treballadors/es. L’Auditoria demana la garantia de la
formació periòdica a tot el personal, cosa que no s’acomplia fins fa poc i que creava
greuges, desajustos i dubtes a l’hora de desenvolupar les tasques laborals habituals. Les
conclusions que es deriven d’aquesta Auditoria han d’anar en la línia d’assumir

i depurar responsabilitats en tots els nivells de jerarquia executiva
per una vegada, fent visible de forma externa el que dèiem al començament: la PRL a la
Diba no funciona, cal renovar i repensar tota la prevenció i no sembla que estiguin gaire per
la labor. De fet, més de dos anys i mig després, encara no s’ha elaborat el nou Pla de
Prevenció, tot i ser un altre requeriment de la Inspecció de Treball.
Tampoc ens agrada ni entenem que la que se suposa que és una administració de
referència per a tants municipis i a més els hi facilita tota mena de recursos al respecte,
trigui tants anys en disposar de protocols com ara el d'Assetjament sexual, per raó de
sexe, identitat de gènere i orientació sexual a la feina (aprovat ara fa un any, al Ple de
març de 2018, quan la legislació el fa obligatori des de l’any 2007) o el I Pla d’Igualtat,
preceptiu des del mateix any, però aprovat el 2015.
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Els dos serveis aliens concertats de què parlàvem i que intervenen en la nostra salut són la
mútua d’accidents de treball i malalties professionals, ACTIVA MÚTUA, i el Servei de
Vigilància de la Salut Aliè: PREVEMONT. Tant la mútua com Prevemont són dos serveis
que donen suport a la plantilla, però la seva funció està orientada cap a l’empresa pagadora
i el que volem fer valer és que qui ha de rebre el servei i resposta a les necessitats
preventives són les persones treballadores.
Per això volem articular i desenvolupar a l’espai de negociació de matèries comunes
els drets d’informació, la periodicitat d’aquesta informació, l’ampliació de la interlocució i
participació, els mínims i els límits de l’actuació del servei vigilància aliè i de la mútua. Volem
obtenir millores que afavoreixin la protecció de la salut i la vida dels treballadors i
treballadores en els centres de treball. Coneixem del cert els problemes a l’hora de demanar
hora per a les revisions i, el més greu de tot, la tardança en rebre els resultats i això que la
raó de ser del servei és “la detecció precoç de possibles danys per a la salut dels
empleats/des en relació amb l'exposició a determinats riscos del seu lloc de treball.
D’acord amb allò que disposa el RD/843/2011, el contingut del reconeixement mèdic de
Vigilància de la Salut constarà d’aquelles actuacions sanitàries i proves complementàries
necessàries per avaluar l’impacte que les condicions de treball poden tenir sobre la
salut”: hem demanat reiteradament explicacions, responsabilitats i mesures urgents de
correcció, però veiem que sense èxit. Si ara us fan arribar els resultats que porteu mesos
esperant amb alguna patologia destacada, us serviran d’alguna cosa o haureu de repetir les
proves, tot esperant que el trastorn no hagi anat a més??? La manca de responsabilitat i la
deixadesa de la corporació és inadmissible i ja hem tramitat la pertinent denúncia a la
Inspecció de Treball. Algú assumirà alguna responsabilitat al respecte???

Pel que fa als DISPENSARIS MÈDICS LABORALS, cinc en total i tots a la capital, amb
l’objectiu de “facilitar l'assistència mèdica i el tractament necessari de tots aquells
incidents de tipus mèdic que es puguin presentar al llarg de la jornada de treball; a més
a més, promouen el manteniment del bon estat de salut dels empleats de la corporació” per
què ofereixen el seu servei de 8 a 15 hores???
Si bé el personal del torn de nit és proporcionalment mínim, no així el de tarda. A més, amb
un miler llarg de treballadors/es adscrits/es fora de la capital i afegint-hi tots els
desplaçaments diaris d’anada i tornada que efectuen cap al territori molts col·lectius
(consum, salut pública, medi ambient, brigada mòbil, govern local.....) demanem:
•
•
•

Ampliació horària a la franja de tarda
Dispensaris mèdics a les capitals de comarca de la província.
I pel que fa al torn de nit, sense possibilitats de visitar-s’hi durant la seva jornada
laboral, si són convocats i convocades per a revisió o el que sigui, que tinguin
l’oportunitat de recuperar TOT EL TEMPS LLIURE INVERTIT en personar-se, o bé
cercar alternatives: oferir el servei nits determinades (de manera setmanal,
quinzenal....).

Per a tot el personal del territori també exigim una CORRECTA COORDINACIÓ amb els
municipis o entitats/empreses on desenvolupen la seva activitat; això que està regulat per
Reial Decret des del 2004 encara està a les beceroles.
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Defensem la interlocució continuada i constructiva entre l’empresa i la part social ja que els
acords i propostes de millora afavoreixen les mesures preventives d’àmbit col·lectiu i són la
via més efectiva per assolir millors resultats en la PRL per al conjunt de la plantilla, així com
per les demandes individuals en els danys a la salut, però ens trobem davant un mur que no
ens permet participar activament, amb un model de prevenció de riscos laborals totalment
nefast: burocràcia inútil, prevenció estàndard sense cap tipus d’eficàcia, aplicació dels
mateixos criteris amb independència del tipus de col·lectiu professional, prevenció merament
documentalista i poc ambiciosa, etc.
Amb tot aquest escenari sumat a la total ineficàcia i paràlisi de l’OPRL afegit a la manca de
direcció des de RRHH en alguns casos (com ara el que va ocórrer a la Direcció de
Relacions Internacionals, en què la Inspecció de Treball finalment va acabar determinant
que la Diputació de Barcelona havia infringit la normativa que l’obligava a protegir la
seguretat i la salut dels seus treballadors/es), i una total matxucada per a les víctimes de
presumpte –donades les dificultats per poder demostrar-ho- mobbing, majoritàriament
exercit pels superiors/es jeràrquics/àquiques, normalment amb nomenaments per lliure
designació i amb unes maneres de fer assentades (i permeses) de pur abús de poder i
autoritat, i que mai arriba a diagnosticar-se com a tal, tot al contrari; ni es depuren
responsabilitats ni es dona suport a la persona afectada; acostuma a ser remoguda a un
altre servei i, en molts casos, amb una rebaixa en la categoria laboral. Davant aquesta
situació d’inacció per part de la Corporació a l’hora de complir amb la normativa en matèria
de PRL, des de CCOO-Diba hem incrementat significativament les

denúncies a la Inspecció de Treball
Apostem per la mediació EXTERNA i IMPARCIAL per a la resolució de conflictes o
qualsevol altra situació que ho pugui requerir, en comptes de triar la via punitiva o
sancionadora per a qui no s’ho mereix.

CCOO-Diba intentem contribuir amb el nostre treball a la reducció de tots aquests riscos i
dels danys que suposen, mitjançant l’anàlisi, l’avaluació i denúncia de les causes que els
provoquen front la manca de planificació de mesures des de l’OPRL i els serveis afectats
que facin més saludables els llocs de treball, aconseguint disminuir les desigualtats i un
benestar comú.

Per això, comptem amb tu per obtenir una major representativitat pels
quatre pròxims anys de la legislatura, que ens permeti continuar realitzant:
•

Comunicats pedagògics en matèries de salut laboral i prevenció

•

Investigació d’accidents laborals, amb independència de la que pugui realitzar
l’OPRL, amb la intenció de reduir-los; encara que costi de creure, molts són
recurrents

•

Assessorament i acompanyament a qui necessita determinades adaptacions al seu
lloc de treball, limitacions del tipus que siguin per a l’exercici de les funcions
encomanades, canvis de lloc de treball que no comportin cap rebaixa ni càstig....
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•

Professiogrames actualitzats, ja que molts, elaborats per l’OPRL, no s’adeqüen a les
funcions realitzades pels treballadors/es en el seu lloc de treball, són molt
generalistes al no recollir aspectes fonamentals de les tasques, fet que comporta que
la mútua d’accidents ni tingui la informació precisa ni identifiqui correctament la
contingència ni les possibles mesures a aplicar, amb les conseqüents recaigudes per
manca de mesures correctores

•

Campanyes de sensibilització sobre temes puntuals de salut laboral

•

Guies pràctiques d’actuació com les de IT o mútues

•

Activitats presencials en els diferents recintes, arribant a tots els centres de treball
per poder escoltar i orientar sobre possibles mesures per resoldre les problemàtiques
que sorgeixen

•

Estudis dels problemes de salut laboral, amb la realització d’enquestes. Aquesta eina
ens permet fer una anàlisi objectiva de la situació i constitueix un element clau a
l’hora de suggerir o exigir solucions o realitzar denúncies a Inspecció de Treball

•

Servei jurídic-laboral a càrrec d’experts en la matèria

•

Bústia de salut laboral per poder formular queixes o denúncies de manera anònima

