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CONDEMNA A UN FUNCIONARI DE LA DGP 
 
En Paulino Guiemes, funcionari a la RPMB, ha estat condemnat penalment per 
assetjament sexual a una treballadora de la DGP. 
 
Aquest individu, no només ha perjudicat a la víctima i la seva família, sinó que 
ha embrutat la Direcció General de la Policia. 
 
L’any 2008 el CAT va posar en coneixement dels fets detectats als 
responsables de la DGP per que actuessin d’ofici. 
 
L’omissió, la inactivitat i la celeritat per actuar han portat també a condemnar 
a la Generalitat de Catalunya per “no haver detectat i resolt a temps la 
situació denunciada”. 
 
A tot això, el CAT és posiciona i sol·licitarà als Serveis Jurídics de la 
Generalitat de Catalunya actuïn d’ofici contra els responsables del 
Departament d’Interior que, tot i que van ser puntualment informats i 
fiscalitzats per aquest sindicat, no van actuar amb eficàcia davant d’uns fets 
denunciats. Tanmateix, exigirem depurar responsabilitats a tots aquells 
càrrecs que van incomplir el circuit d’actuació del protocol contra els 
assetjaments sexuals de Funció Pública. Aportarem les proves necessàries per 
demostrar la vulneració del Decret 193/2007 de la inactivitat per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya en aplicar les mesures 
correctores en matèria de prevenció de riscos laborals i el trencament de les 
mesures cautelars que van ser imposades durant el procés penal al 
condemnat amb la implicació expressa del seu cap i Cap del Servei 
d’Administració de la RPMB sr. Joan Navarro.  
 
Expressem la nostra indignació pels fets ocorreguts i declarem 
persona NON GRATA al: 
 
Sr. Joan Navarro. Cap d’Administració de la RPMB i co-partícip, entre 
altres activitats, de la permissibilitat delictiva i del trencament de la mesura 
cautelar que se li va imposar al seu amic i subordinat Paulino Guiemes. 
 
 
CATalunya, març de 2013. 
























