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MODEL DE COMUNICACIÓ DE TEMES DE L’ORDRE DEL DIA PER AL CONSELL DE LA POLICIA 

TEMA 

 

 ASEPEYO: CONTRACTE, MALA PRAXIS I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

   

 

OBSERVACIONS 

 

 Són moltes les queixes que ens arriben per les males praxis de la Mútua Laboral Asepeyo envers els companys que dia rere 

dia han de ser atesos per accident o malaltia laboral en els seus centres arreu de Catalunya: pel tracte que reben, perquè 

molts cops es neguen a donar baixes (obligant a iniciar canvis de contingència que s´acaben guanyant però que genera un 

desgast al treballador i un mal ús del sistema sanitari públic), per la no realització de proves que generen un diagnòstic erroni 

en molts casos (i que acaben molts cops al Jutjat donat la gravetat de l´error, causant fins i tot en algun cas minusvàlues i 

incapacitats, USPAC té diversos procediments judicials iniciats), perquè en moltes ocasions es força l´alta erròniament, 

provocant recaigudes que desprès la mútua no vol assumir i un llarg etcètera… 

 

 Contínuament ASEPEYO insta demandes contra els funcionaris del cos per revocació de contingències. Donat que hi ha un 

conflicte d’interessos, l’administració s’hauria de fer càrrec d’aquestes despeses generades al funcionari en ocasió del servei 

i en canvi la Sra. M. Pau Martí va negar aquesta possibilitat. Es sol·liciten explicacions. 
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 En comptes de mantenir la baixa laboral fins a la recuperació total de l’agent, li canvia de lloc de treball, traient-li funcions 

policials. Això amb el vist-i-plau i la connivència de la Subdirecció General de Recursos Humans. 

 

 

PROPOSTA 

 

 Que el Consell de la Policia informi en el sentit de resoldre el contracte amb la Mutua d’Accidents i Malaltia Professionals 

ASEPEYO 

 

 

 

 ADMINISTRACIÓ / ORGANITZACIÓ SINDICAL QUE FA LA COMUNICACIÓ  

  

 USPAC  

 


