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CCOO NO APROVEM EL NOU PROTOCOL 
D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 

 
 
 
Aquest mes de gener, la Funció Pública amb l’acord dels sindicats UGT i CATAC, va 
aprovar el Protocol per a la prevenció, la detecció l’actuació i la resolució de 
situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina. 

 
 

Com ja us vam explicar en resums anteriors, CCOO no donem suport al nou Protocol ja 
que no es permet participar als delegats i delegades de prevenció en la comissió 
d’investigació i quan es desestimen els casos tampoc no es justifica fonamentadament.   
 
Han fet un Protocol estanc on es garanteix, encara més que amb l’anterior Protocol, la 
no participació sindical, donant a la Funció Pública el poder de decidir unilateralment si 
hi ha cas o no hi ha cas d’assetjament. 
 
Si l’Administració ja tendia a amagar els casos d’assetjament, aquest nou Protocol els hi 
posa fàcil de manera que, si abans es declaraven menys casos dels reals, ara encara 
serà més habitual la manca de casos d’assetjament que es donaran a 
l’Administració. 
 
Amb l’anterior Protocol ja era difícil determinar que hi havia un cas d’assetjament, però en 
aquest serà gairebé impossible, a causa del seu hermetisme i de la impossibilitat de 
participació sindical, per tant, ni dret a la participació ni a la informació ja que arriba 
segmentada. Us recordem que la llei atorga als delegats i delegades de prevenció el dret 
a tenir la mateixa informació en matèria de prevenció que l’Administració. 
 
A CCOO ja hem patit el primer exemple a causa d’un cas detectat al Departament 
d’Agricultura, on la Funció Pública ha determinat que no hi ha assetjament.  
 
Segons aquest nou Protocol, el pas següent, quan es determina que no hi ha 
assetjament, és procedir a una avaluació del risc psicosocial, cosa que el Departament 
d’Agricultura no ha dut a terme i que CCOO hem denunciat davant la Inspecció de Treball. 
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Ja amb l’anterior Protocol, tot i que es permetia una mica la participació sindical, al 
Departament d’Agricultura ja ens vam trobar amb un cas on es va determinar que hi havia 
indicis d’assetjament. En aquest Protocol s’establia que quan hi ha indicis d’assetjament 
calen fer dues coses: 
 

1. Obrir una informació reservada i establir les mesures cautelars necessàries per 
evitar que les parts implicades pateixin cap perjudici, evitant una doble 
victimització. 

2. Incoar la tramitació d’un expedient disciplinari. 
 
Si bé es va traslladar la persona assetjadora, malgrat que CCOO vam reclamar a la 
Paritària que s’incoés l’expedient disciplinari pertinent, finalment l’Administració no va 
complir amb el seu Protocol i per tant, la persona va sortir impune i va seguir cobrant un 
complement per una feina que ja no feia, durant un llarg període de temps. 
 
No anem bé, en lloc que l’Administració garanteixi transparència en tots els seus 
processos, ens trobem amb què cada cop és més obscurantista, prepotent i ja no sap que 
fer per vetar la nostra participació com a representants del personal, en temes tan 
sensibles i que es donen tan sovint en l’àmbit de l’Administració.  

 
 
“Basta con que un grupo, una empresa o un gobierno cuenten con uno o con 
varios individuos perversos para que todo el sistema se vuelva perverso. Si 
esta perversión no se denuncia, se extiende subterráneamente mediante la 
intimidación, el miedo y la manipulación. Efectivamente, para atar 
psicológicamente a un individuo basta con inducirlo a la mentira o a ciertos 
compromisos para convertirlo en cómplice del proceso perverso. Sin ir más 
lejos, ésta es la base del funcionamiento de la mafia o de los regímenes 
totalitarios.”  
 
Extret del llibre de Marie France Hirigoyen “El acoso moral” 

 
 
CCOO no tenim cap confiança que aquest protocol pugui ajudar a resoldre els casos 
d’assetjament psicològic, perquè ni tan sols es reconeixen. 
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