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DENÚNCIA PRESENTADA AL SECRETARI GENERAL D’INTERIOR 

 
IAC-CATAC conjuntament amb altres sindicats hem presentat una denúncia al Secretari General del 
Departament d’Interior perquè s’han incomplert les mesures de prevenció de seguretat i higiene laboral 
marcades per la instrucció 4/20 i les mesures de reincorporació progressiva fixades per la instrucció 
5/20 i pel Pla de Contingència i Reincorporació Progressiva. 
 
Els mínims de plantilla establerts tant en la instrucció 5 com en el Pla, d’un terç de personal presencial 
en fase 2 i serveis essencials i bàsics presencials en fase 1, no s’han complert aquest dilluns 1 de juny. I, 
previsiblement, tampoc ho faran el dia 2 de juny vista la descoordinació dins el Departament d’Interior. 
La instrucció 4 pauta unes mesures mínimes de seguretat i higiene laboral per minimitzar els riscos de 
contagi i, conseqüentment, de rebrot. Mesures que no s’han donat i que han exposat el personal 
greument.  
 
Per tot això, hem presentat la denúncia de forma preventiva i, en pro de la seguretat del personal, 
sol·licitem la realització de proves PCR a tot el personal que s’ha reincorporat avui i que s’ha pogut veure 
exposat. De la mateixa manera, demanem també la realització de les proves a tot el personal del 
Departament que durant aquestes 12 setmanes ha estat fent tasques presencials i en cap moment se li 
ha practicat una prova perquè no disposava de les eines jurídiques adients que proporcionen les 
instruccions 4 i 5. 
 
També sol·licitem la implementació immediata de les mesures de seguretat que fixen les avaluacions de 
riscos del Departament. 
 
Lamentem la forma d’actuar del Departament d’Interior i el tracte que ha tingut amb tots els 
professionals, operatius i no operatius, que en formen part. 
 
Esperem que amb aquesta denúncia millorin les condicions de seguretat i higiene laboral del personal i 
hi hagi una millor organització i coordinació de totes les sub-direccions. 
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Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 

interior@catac.cat Segueix informat seguint-nos a les xarxes. 
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