
 

 
 
 
 
 
 
 

Reunió del CAT amb la Direcció de Serveis 
 
Alguns dels temes que hem plantejat: 
• La viabilitat dels expedients d’assetjaments laborals denunciats pel CAT 

i l’atenció a les víctimes. Som l’únic sindicat que ha denunciat casos. Hi ha 
el compromís de la Direcció de Serveis de tractar urgentment tots els casos.  

• La derogació del protocol exclusiu per la DGP contra l’assetjament 
laboral. El Departament suspendrà aquest protocol i aplicarà el de la 
Instrucció 2/2010 de Funció Pública per a tots/es els treballadors/res de la 
Generalitat de Catalunya. 

• La manca de reunions del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del 
CME. La Directora de Serveis sol�licitarà el compliment del Pacte vigent on 
es regulen les convocatòries. 

• La publicació d’un decret per la Prevenció dels Riscos Laborals al CME 
i la reglamentació del Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Se’ns informa 
que s’haurà  d’impulsar un de nou perquè el decret presentat no va superar 
la comissió jurídico-assessora.  

• La implantació de plans d’autoprotecció a totes les comissaries. La 
Direcció de Serveis recull la nostra proposta d’aplicar, com a mínim, plans 
d’evacuació. 

• Armilles interiors. Proposem reprendre la comissió tècnica per elaborar un 
plec de característiques que ha de tenir les armilles amb el consens de totes 
les parts. La Directora ens informa que s’està buscant viabilitat al tema. 

• La DGP no aplica l’Acord de Segona Activitat per deixar de fer nits els 
agents amb 25 anys de servei o 50 anys d’edat. La Direcció de Serveis 
estudiarà la problemàtica i possible solució, perquè l’acord signat s’ha de 
complir. 

• Proposem que el Servei d’Avaluacions Mèdiques i del Servei 
d’Orientació Psicològica de la DGP depenguin de la Direcció de Serveis. 
La Directora ens informa de canvis imminents en l’organigrama del 
Departament. 

• Consultem si el Gabinet Assistencial pot tornar a realitzar visites pel 
territori. Se’ns informa que s’estudiarà les possibilitats i es buscaran 
solucions. 

 
Per més informació, contacteu amb nosaltres. 
 
Joan Navarro. Delegat del CAT 
Jaume Gustems. Delegat del CAT 
 
Salut! 
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