
 

 
 
 
 
 

 
Si truquen de la DGP, digues no! 

 
A tots i totes els que esteu de baixa laboral (Incapacitat Laboral Temporal) i rebeu 
una trucada telefònica del Servei d’Avaluacions Mèdiques o del Servei d’Orientació i 
Intervenció Psicològica de la Direcció General de la Policia, heu de saber què: 

• Qui truca es presenta com a doctora Santaulària o com la psicòloga Roig de la 
Direcció General de la Policia. 

• Que volen confirmar que esteu de baixa laboral. 
• Que us oferiran els seus serveis per “ajudar-vos”. 
• Que us diran que us presenteu a Les Corts. 
• Que si no podeu anar pel vostre propi peu us agafeu un taxi, per exemple. 
• Que si no assistiu estareu incomplint una normativa de la DGP. 

 
A tot això, us volem fer saber que: 

• La doctora i la psicòloga de la Direcció General de la Policia tenen ordres de dedicar 
esforços a combatre l’absentisme laboral (al preu que sigui). 

• Que pretenen informar-se dels motius de les vostres baixes laborals d’esquenes a 
la Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos que és qui té 
competències sobre la Salut Laboral dels treballadors/res del Departament d’Interior. 

• Que les “ajudes” que ofereixen són perverses i poc resolutives. Hem rebut moltes 
queixes al respecte. Les vostres baixes les gestionen els metges del Gabinet 
Assistencial, de Vigilància de la Salut del Departament, de l’ICS o de la mútua del 
treball. 

• Que no teniu cap obligació de presentar-vos per ser visitats o entrevistats per 
aquests Serveis. 

• Que no s’abonen despeses per desplaçaments, pàrquings ni cangurs. 
• Que l’assegurança d’accidents laborals no us cobreix si patiu un accident in 

itinere en els desplaçaments a la DGP mentre esteu de baixa laboral. 
• Que si no assistiu no s’incompleix cap normativa de la DGP, per molt que 

coaccionin i amenacin telefònicament.  
• Que el CAT ha denunciat al Comitè de Seguretat i Salut Laboral i al Departament 

d’Interior aquesta pràctica arbitrària, poc professional, descoordinada, duplicada i 
malintencionada. 

• Que denunciarem aquestes persones als seus col�legis professionals mèdic i 
psicòleg. 

• Que exigim la mateixa estructura organitzativa en matèria de Salut Laboral 
que tenen els bombers i la dissolució del Servei d’Avaluacions Mèdiques i 
del Servei d’Orientació Psicològica que perjudiquen els treballadors/res del CME. 

 
Per qualsevol assessorament, el CAT està a la vostra disposició. 
 
SALUT! 
 
 
CATalunya, 9 de març de 2011 


