Sra. Laura Pelay i Bargalló
Secretària General
Departament de Salut
Barcelona
Na Roser Fernández Alegre, major d’edat, amb DNI núm. 38793723Z, actuant en nom i
representació de la organització empresarial UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS, en endavant La
Unió, en la seva condició de directora general, davant aquesta Secretaria General compareix i,

DIU :
I.- Que alguns dels centres associats a la nostra organització empresarial, estan rebent
requeriments per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per tal d’aportar, en un temps
molt limitat, la següent documentació:
-

-

-

Evaluación de riesgos de puestos de trabajo con riesgo de exposición al SARS-CoV-2 / COVID-19.
Indicación de la modalidad preventiva elegida y envío del acuerdo de constitución, en caso de
servicio propio/mancomunado, o de concierto con el servicio de prevención ajeno.
Informe de recomendaciones sanitarias y preventivas emitidas por el servicio de prevención
respecto al SARS-CoV-2 / COVID-19.
Protocolo de actuación implementado en la empresa en relación con el riesgo de exposición al
SARS-CoV-2 / COVID-19.
Informe explicativo sobre las medidas técnicas y organizativas acordadas por las autoridades
sanitarias en relación al SARS-CoV-2 /COVID-19.
Informe explicativo sobre las medidas preventivas, técnicas y organizativas en cumplimiento del
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Información preventiva facilitada a la plantilla en relación a la posible exposición al SARS-CoV-2
/ COVID-19, así como registro de entrega de los equipos de protección individual específicos para
cada puesto de trabajo con riesgo de exposición.
Información facilitada a los representantes legales de los trabajadores en relación con el SARSCoV-2 / COVID-19.
Cualquier otra documentación que la empresa considere relevante en relación con el riesgo de
exposición al SARS-CoV-2 / COVID-19

II.- Tot apunta al fet que aquests requeriments de documentació tenen el seu origen en

denúncies formulades per algun sindicat davant la situació que s’està vivint en aquests centres
assistencials en relació a una suposada “manca d’equips de protecció individual (EPI) eficaços als
centres sanitaris i la utilització de materials insegurs ha provocat un alarmant increment de
contagis entre els professionals sanitaris: en el cas de Catalunya, s’eleva fins al 17,37% sobre el
total de positius per COVID-19, segons dades del Departament de Salut”.
S’adjunta enllaç amb retall de premsa que sembla acreditar la font d’aquestes denúncies El TSJC
insta Govern proporcionar material de protecció (Document núm. 1).

III.- De tota manera, i amb independència de quin sigui l’origen d’aquestes actuacions

inspectores, entén aquesta organització que, per part d’aquesta Secretaria General a la qual ens
adrecem, caldria que es fessin les actuacions necessàries per tal d’aturar aquesta dinàmica, en
un moment en què tant l’Autoritat Sanitària com tots els Centres assistencials estan fent uns
esforços titànics per a l’obtenció d’aquests equips de protecció individual eficaços, i si en algun
1/2

cas no s’han pogut posar a disposició dels professionals, això és així per una impossibilitat
manifesta davant la inexistència de la mateixa.

IV.- De fet, aquesta qüestió que ara està en mans de la Inspecció de Treball, s’ha dilucidat ja
anteriorment en un seguit de resolucions judicials, algunes d’elles aplicables directament als
mateixos centres assistencials que ara es troben en aquesta situació.

A tall d’exemple, s’acompanya Procediment judicial formulat pel Sindicat Metges de Catalunya,
davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on es demana a la Sala per
tal que requereixi als centres assistencials posar a disposició dels professionals els equips de
protecció individual.
Cal remarcar que aquest procediment judicial afecta directament als centres assistencials del
SISCAT i, encara que es refereix al personal facultatiu, tenint en compte l’àmbit limitat d’actuació
d’aquell Sindicat, la pròpia demanda ja indica que és predicable de tots els professionals que hi
presten serveis).
S’adjunten els següents documents:
Document núm. 2  Demanda formulada pel Sindicat Metges de Catalunya
Document núm. 3  Interlocutòria dictada per la Sala Social del TSJ de Catalunya que,
seguint la mateixa línia que la resta de Tribunals que han tingut que veure en aquesta
matèria, desestima les mesures cautelaríssimes, argumentant que és públic i notori que
aquests EPIs no hi són. No es pot obligar a algú a fer una cosa que és impossible fer-la.
De fet, la Interlocutòria estima parcialment la demanda, i requereix als hospitals a què,
quan els tinguin, els posin a disposició.
4.- S’acompanya igualment, com a Document núm. 4, un enllaç amb la notícia del diari El País
08042020 reveses en batalla sindical para conseguir mascarillas, de data 08/04/2020, on
s’exposen els casos judicials que han hagut al respecte en altres sectors, i que han arribat fins i
tot al Tribunal Suprem, que ha dit que la manca de material no és atribuïble ni tant sols al
Ministeri de Sanitat, atès que el país es troba desbordat, i que s’està fent un ingent esforç per
disposar-ne.
Així doncs,

SOL·LICITA: Que tingui per presentat aquest escrit, amb els documents que s’hi acompanyen,
i es procedeixi a dur les actuacions necessàries per tal d’evitar actuacions inspectores quan es
tracta d’una qüestió ja analitzada pels Tribunals, en el sentit que hem descrit anteriorment.
Barcelona, 14 d’abril de 2020
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