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Comunicat de la CGT de Catalunya contra la Llei de Mútues tramitada al Senat el passat 18 de desembre amb els
vots de PP, CiU i PNB, i que properament serà definitivament aprovada pel Congrés amb un text que atempta
greument contra el dret a la Salut de la classe treballadora

Des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya fem pública novament la nostra radical i absoluta
oposició a la tramitació de la Llei de Reforma de les Mútues, tramitada al Senat el passat 18 de desembre de 2014
amb els vots de PP, CiU i PNV, i que serà properament aprovada de forma definitiva pel Congrés espanyol, i que
aprofundeix en les mesures que ja va introduir el "Plan integral de medidas de reforma de las Mutuas" del passat 18
de juliol.

El redactat cada cop més definitiu de la llei de Mútues (i que en poques setmanes pot entrar definitivament en vigor)
no deixa lloc a cap dubte. A cop de BOE, l'objectiu d'aquesta llei és novament reduir encara més els períodes de
baixes mèdiques dels i les treballadores donant noves eines a les Mútues patronals per a pressionar-nos per a
retornar als llocs de treball encara que no estiguem curats. Novament, es legisla per a privatitzar el servei mèdic, en
detriment de la nostra salut sota l'argumentació de fer més "sostenible" el sistema de Seguretat Social.

Les anomenades Mútues d'Accidents de Treball, associacions patronals suposadament "sense cap ànim de lucre"
(però esquitxades per múltiples casos de corrupció), inicialment només tenien competències en les baixes i
invalideses per Accident de Treball. Però des de 1994, diferents governs estatals han legislat per estendre les seves
possibilitats d'acció, permetent que "controlessin" cada vegada més àmbits de les baixes per Malaltia Comuna, sota
l'argument de la seva "efectivitat" en donar altes mèdiques, segons demostren (i denuncien) les estadístiques. Els i
les treballadores semblem guarir-nos "miraculosament", en aplicació dels criteris economicistes de les Mútues, molt
més estrictes que els metges de la Seguretat Social, i més que els ja restrictius criteris dels tribunals mèdics (ICAMS
a Catalunya).

El resultat és que avui en dia més de la meitat de treballadors i treballadores estem assegurats en Mútues patronals
per a les contingències comunes, i les dràstiques mesures aprovades pel govern espanyol el 18 de juliol, i la
tramitació al Senat de la nova Llei el passat 18 de desembre, accentuen l'ampliació de les seves possibilitats d'acció
en els següents aspectes:

1- Possibilita el control de la situació mèdica i poder fer propostes d'altes mèdiques per Malaltia Comuna des del
primer dia. La nova llei permet a les Mútues inspeccionar la situació mèdica i realitzar propostes d'alta des del primer
dia, amb obligació de resposta per part de la Seguretat Social. Aquesta competència accentua les possibilitats de
control i inspecció de les Mútues en contingències comunes, amb l'objectiu declarat de reduir els períodes que
necessitem els i les treballadores per recuperar-nos d'una malaltia.

2 - Es creen taules de durada estandaritzada de cada malaltia, segons edat i professió. Aquest nou mecanisme
busca intentar pressionar els metges per donar altes mèdiques automàtiques.

3 - S'amplia la potestat de les Mútues de declarar justificades o no les no assistències a les revisions mèdiques,
augmentant així les possibilitats d'alta mèdica incentivada per part d'aquestes entitats privades.

La ministra Báñez, seguint les contínues i insaciables reclamacions de la patronal, declara públicament que el seu
objectiu amb aquestes mesures és reduir els diners destinats a les Incapacitats Temporals (uns 300 milions anuals),
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reduint el temps mitjà de les baixes mèdiques. Per tant, es vol retallar novament en una matèria tan sensible
socialment com la salut laboral.

Des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya hem de denunciar un altre cop que s'està legislant
contra els interessos d'una gran majoria de treballadores i treballadores, i en benefici d'una petita minoria capitalista.
Però a més a més, en aquest cas, amb l'agreujant de que es posa en perill la nostra integritat física, fent retornar a
persones als seus llocs de treball quan encara no estan en les condicions de salut adequades.

Aquestes mesures s'aproven quan, en contra les declaracions de les autoritats i la patronal, les estadístiques
indiquen que els últims set anys (des de l'inici de la crisi capitalista) les baixes mèdiques s'han vist reduïdes i
escurçades, sota la pressió i la coacció diària de l'atur, els acomiadaments, la temporalitat i la precarietat laboral. En
els darrers anys cada cop més treballadors i treballadores han hagut de posar en risc la seva integritat física
treballant en condicions de salut no adequades, sota l'amenaça de perdre el seu lloc de treball.

A més a més, la prestació de serveis realitzada sense una total recuperació mèdica és causant (entre altres factors)
de l'augment dels riscos laborals i de múltiples accidents de treball, en un context en el que en els primers 5 mesos
del 2014 hi ha hagut un augment del 7,3% dels morts en accidents laborals, malgrat haver-hi menys treballadors i
treballadores en actiu.

Aquest intent de reduir per reial Decret les baixes, aprofundeix encara més en la dramàtica situació laboral actual,
privatitzant la sanitat pública i vinculant als interessos empresarials la gestió de la salut laboral. És, per tant, una
greu agressió als drets dels i les treballadores.

Des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya apostem per una sanitat pública i de qualitat, al
servei dels i les treballadores, i denunciem un altre cop l'actuació de les Mútues, al servei únicament dels
vergonyosos beneficis de la patronal, i a costa de la integritat física i de benestar psicosocial de la classe
treballadora.

O els seus beneficis o la nostra Salut!

Secretariat Permanent. Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya.
Barcelona, 23 de desembre de 2014

En l'enllaç podreu trobar la proposta de "Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social" amb les esmenes ja aprovades pel Senat espanyol el passat 18 de desembre,
i al que només li falta la votació al Congrés en les properes setmanes per ser aprovada.

http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/esmenes-al-senado-de-la-llei-de-mtues-a-17-de-desembre-2014-que-conva
liden-llei-de-mtues

Confederació General del Treball de Catalunya
Secretariat Permanent del Comitè Confederal

Barcelona, a 23 de desembre de 2014
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Esmenes aprovades al Senado de la nova Llei de Mútues:
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