
 

 

 
 
 
 
 
 

 
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

Reunió extraordinària del 22 de desembre de 2010 
 
 
Hem presentat els següents temes: 
 
1. Preguntem per la tramitació dels expedients d’assetjament laboral a mosso@s que va denunciar el 
CAT, un cop exhaurits els terminis d’execució.  
Resposta de la DGP: excepte en un cas en concret que s’han pres algunes actuacions, amb la resta 
d’expedients no s’ha fet res.  
Hem informat que el CAT davant la inactivitat i esgotada la via administrativa i amb el desemparament 
a les víctimes, denunciarà els casos al jutjat. 
 
2. Consultem per l’ordre d’Inspecció de Treball que insta a la DGP a presentar abans dels 6 mesos 
l’avaluació els riscos laborals de tots els llocs de treball que ocupen les treballadores embarassades 
i en període de lactància natural un cop exhaurit el termini.   
Resposta de la SGSLPR: no s’ha fet res. 
Hem informat que el CAT davant la inactivitat ho denunciarà novament a Inspecció de Treball. 
 
3. Preguntem al Servei d’Avaluacions Mèdiques per l’activitat de visitar a moss@s amb situació 
d’incapacitat laboral temporal sabent que són meres entrevistes, on en ocasions pot originar 
problemes a les persones afectades per l’incapacitat de mobilitat, per dependre de segones persones per 
que els acompanyin, de les despeses del transport, de la falta de cobertura de l’assegurança per accident 
laboral, de manca d’informació prèvia... 
Resposta del SAM: volen combatre l’absentisme laboral, ajudar a les persones de situació de baixa 
laboral i les visites són totalment voluntàries. 
Els hem comunicat que el fet de realitzar trucades telefòniques als moss@s de baixa laboral en nom dels 
“serveis mèdics de la DGP” origina confusió i, si es tracta de fer entrevistes, advertirem als afectats que 
no tenen cap obligació d’assistir doncs ja estan sent atesos pels seus metges de referència dotats de 
recursos i mitjans. 
 
4. Consultem per què les recomanacions mèdiques per adaptar els llocs de treball a moss@s estan 
sent vulnerades per alguns comandaments al·legant que no les acaten per no ser ordres jeràrquiques o 
per que no disposen d’efectius per poder assumir. 
Resposta de la CGPO: hi ha comunicació de la DGP a tots els comandaments del compliment de les 
recomanacions mèdiques, i que qualsevol irregularitat detectada els informem d’immediat. 
Els hem informat que tenim alguns casos vulnerats i els hi farem arribar les proves pertinents. 
 
5. Ens presenten el “Protocol contra l’Assetjament Laboral pel CME”  per instrucció de la DGP. 
El CAT denuncia que és un protocol que no ha intervingut en la seva elaboració el Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral del CME, òrgan paritari i col·legiat amb competències i funcions de participació en tots 
els processos i actuacions relacionats amb la seguretat i la salut dels treballadors/res del CME. Facultats 



 

 

recollides per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en Pacte sobre els drets de participació dels 
membres del CME en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de la DGP que han estat 
obviades. 
Com a tal, el CAT hem fet constar en acta que no acatarà a aquest protocol. Decisió que s’han afegit 
SPC, SAP, SME i AFITCME. 
 
• Se’ns informa dels casos de lipoatròfia a la Sala de Girona. Pendents de resultats i d’actuacions. 
Recordem que són accidents laborals. 
 
• Ens informen de la lesió auditiva per l’exposició al soroll d’un agent dels GEI. Estem pendents 
d’actuacions mèdiques i d’adaptació del lloc de treball. El CAT recorda que fa més d’un any vàrem 
denunciar la manca de proteccions auditives i dels riscos al que estaven exposats i que es tracta d’un 
accident laboral. La dotació d’epis és va fer no gaire i potser ha estat massa tard!  
 
 
 
 
Jaume Gustems 
Graduat en Prevenció i Seguretat 
TSPRL i delegat de prevenció del CAT 
 
 
CATalunya, 23 de desembre de 2010. 

 


