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REUNIÓ 27/03/2020. SITUACIÓ ACTUAL AL COVID-
19 DINS EL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA

Reunió per videoconferència dels sindicats representatius al CME, el Director General, el 
Comissari en Cap, diversos comandaments de la prefectura, la Subdirectora General de 

Recursos Humans i el Subdirector General d'Administració i Serveis.

1. PLANIFICACIONS HORÀRIES I GESTIÓ D'EFECTIUS:

-Seguim demanant que es redueixin efectius als llocs de treball i vagin a casa teletreballant o de 
«rereguarda». La resposta és dispar i contradictòria: per una banda ho entenen i saben que hi ha 
destinacions on s'exposa al personal mínim i indispensable, per una altra banda, ofereixen la 
possibilitat a companys d'informació a sumar-se a la comissaria que prefereixin -hi hagi manca o 
no de personal-, mentre fan una "adscripció temporal de funcions" pels companys de l'ISPC, 
tant uns com els altres iniciaran i finalitzaran el servei a la nova destinació.

Resumint: seguim amb manca de criteris clars i homogenis per tot el  personal policial!  Però 
aquesta no és la sensació que té el nostre Comissari en Cap, segons ell, han demanat als caps que  
estan fent i creu que ha estat prou igualitari.

Calen ordres clares i homogènies per tots els Caps d'Àrea: en el sentit de  prescindir de tota la 
gent prescindible, de fer els brífings, els àpats i els relleus amb garanties de seguretat, garantir la 
distància aconsellada a tots els despatxos i habitacles dels centres de treball, donar les pautes i el 
material necessari per a la desinfecció dels espais, els vehicles i els estris policials, supervisar la 
neteja de les instal·lacions, estar amatents a les circumstàncies personals de tots els agents (ara 
toca  ser  empàtic  i  facilitador,  hi  ha  companys  amb infants  a  càrrec  seu,  o  amb  gent  gran 
convivint amb ells a casa) cal preguntar com estan, si tenen alguna persona diagnosticada en el  
seu entorn... ajudar a mitigar l'angoixa, no agreujar-la.

Fins i  tot  els sindicats  dels comandaments:  SEIME i SICME demanen criteris  homogenis a l'hora 
d'enviar persones a casa.

- Demanem que es replantegin la mesura d'entrar esglaonadament (dos horaris el mateix escamot), si 
bé sobre el paper semblava una bona mesura (no coincidir tots al vestuari i al brífing) a la pràctica no 
és així:
- Desconeixem la neteja que es fa dels vestuaris
- Augmentem el contacte entre companys d'altres escamots (durant una hora
coincideixen a l'OAC, a la porta, passadissos....)
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Trobem més efectiu que es mantinguin horaris i preservin distància entre els del mateix escamot que 
igualment coincidiran, que no que es vagin trobant i coincidint amb escamots entrants i sortints. Això 
si,  cal que es netegin a les hores exactes 6 h-14 h-22 h els vestidors, estem a l'espera de saber el  
número de vegades que es netegen els vestuaris a cada lloc de treball.

-Eliminació del 4x2, tal com vàrem anunciar ahir. Es recolzarà amb les destinacions més properes de 
la RPC, RPM Sud, RPM Nord, es mantenen els punts que estaven cobrint ARRO, i la resta de punts on 
hi ha dues patrulles. Es mantindrà el repartiment d'entrepans i WC a Urbisol.

-Servei APEN i custòdies hospitalàries. Revisaran els criteris de sortida mèdica dels interns per fer 
menys trasllats/custòdies  hospitalàries.  Hem demanat  el  confinament  en  mòduls  penitenciaris  dels 
interns  que  siguin  positius  o  presentin  símptomes.  Arran  d'un  trasllat  vital  a  Bellvitge  sense  la 
protecció necessària (incomprensiblement, els companys no van poder utilitzar el quit de protecció 
elevat -la granota, les ulleres-), han fet arribar 125 kits a l'APEN, els aniran reposant a mesura que 
s'utilitzin. És important doncs anar avisant d'aquesta circumstància.

2. MATERIAL I GESTIÓ D'ESPAIS:

No entenem com avui dia encara hi ha manca de material.

- Quin material ha entrat en total? Com i quan s'ha repartit a cada lloc exactament?
De les donacions de material, quina quantitat no estava homologat i/o defectuós?

El Subdirector General d'Administració i Serveis ens ha donat moltes dades sobre material comprat,  
sobre el que ja tenim i el que arribarà aviat, fins i tot dels diners que ha costat. Ha sigut una pluja de 
dades difícil de pair, però que ens ha de fer pensar que no hauria de mancar el més necessari, al llistat  
hi ha de tot, material de protecció personal, de neteja, i de desinfecció. Esperem que sigui així i que 
deixem de tenir la sensació d'estar desprotegits i desatesos.

Les  donacions  de  material  se  centralitzen.  Es  comprova  l'homologació  CEE,  les  que  no  estan 
homologades es posen a part i no es reparteixen (si s'ha repartit material no homologat, ha estat perquè 
no s'han seguit les indicacions de Prefectura); les homologades se sumen a l'estoc. A les destinacions 
se'ls demana un correu electrònic amb el material que necessiten, depèn de la quantitat ho nodreix la 
Regió o el magatzem central. Cada dilluns faran el repartiment, no baixarà de 9000 mascaretes, i, si  
poden serà de 10 o 12 mil.

S'ha rebut, per donacions, bates i gorros hospitalaris que es donen als centres que en poden treure 
profit.

La Conca d'Òdena rep el material directament de magatzem, no de la Regió.

Les mascaretes del cotxe, un cop l'agent l'usa li diuen que se la quedi i reutilitzi per següents torns.

Quines i quantes peticions s'han fet de material a Madrid?
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El  Director  General  reconeix  que  en  un  primer  moment  hi  va  haver  manca de  material,  que  del 
Ministeri d'Interior NO s'ha rebut RES, tot són fons propis de la Generalitat i donacions.

3. DIAGNÒSTICS I CONFINAMENTS:

-Ja han arribat els tests? Quants? Insistim que no només es faci el test als agents amb simptomatologia 
o els que han contactat amb un possible positiu a casa. Les persones asimptomàtiques són els més 
grans escampadors de la malaltia, per tant, és important estar segurs de no sortir a treballar amb el 
virus.

Ens manifesten que dins el col·lectiu del CME hi ha 1336 agents confinats i 66 positius.

La Direcció General informa que no farà cap compra dels tests PCR, ja que ho deriven al Departament 
de Salut.

Desconeixen  quants,  ni  quan  arribaran  els  PCR,  han  d'arribar  de  Madrid,  de  moment  s'haurà  de 
gestionar amb els que pugui disposar la Generalitat (Salut).

Quan arribin els tests PCR es canalitzaran les proves mitjançant les oficines de Suport i l'Asepeyo serà 
qui realitzi les proves. NO TENEN CAP PREVISIÓ SOBRE QUAN ARRIBARAN ELS TESTS I 
QUAN ES COMENÇARAN A FER!

De test ràpid, de 15 minuts, no n'hi ha ni un en tota Catalunya.

-Com pot ser que el personal d'administració no tingués coneixement del positiu a la Sala Regional de 
Girona? Han establert uns circuits prou clar sobre la tramesa d'aquest tipus d'informació?,  ara a la 
Sala  de  Girona  ja  tenen  un  segon  positiu  i  13  companys  amb  símptomes,  quan  pensen 
desinfectar-la?

Critiquem la tardança en la desinfecció de la Sala Girona per una manca de comunicació de la Unitat 
amb l'Administració per tal d'iniciar protocol de desinfecció. Cal estar atents a aquestes necessitats per 
comprovar que realment s'eleven a qui pot vehicular les solucions.

4. - INCOMPLIMENT DE LES MATEIXES MATÈRIES INTERNES:

Intolerable que s'enviï informació constant amb pautes i procediments, i no es compleixin per enlloc a 
causa de la manca d'equips de protecció, o per por a perdre més efectius futurs, etc.

Què fan comandaments com el Cap de l'OAC de Lleida, passejant-se per les dependències policials 
sense haver realitzat els temps de confinament, apropant-se als efectius, sense respectar les mesures de 
protecció i de distància i banalitzant vers la qüestió. Actituds com aquestes, són INTOLERABLES!

El fet de citar un cas concret no és per criminalitzar ningú, ni perquè se li cridi l'atenció a aquesta 
persona, sinó que l'objectiu és controlar molt aquests casos, per tal de disminuir riscos, ser empàtic 
amb l'entorn de què està passant i donar exemple.
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5. - ALTRES:

Gestió  amb els  agents  que  pateixen  malalties  especialment  sensibles  o  estiguin  en  situació  de 
vulnerabilitat  (persones  majors  de  60  anys,  dones  embarassades  o  que  estan  en  període 
d'alletament), hem demanat que tinguin en consideració el llistat del SVS del 16/3/20. Els treballadors  
estan  rebent  una  resposta  genèrica  (cortar/pegar)  amb les  mesures  que  són  d'aplicació  a  tots  els 
treballadors  (mantenir  distància,  rentat  de  mans...),  només  un  25% dels  demandants  han  estat 
enviats  a casa.  Aquestes mesures no haurien de ser  RECOMANACIONS i  si  directrius  d'obligat 
COMPLIMENT,  si  no  ens  tornem  a  trobar  interpretacions  i  disparitat  de  criteris  per  part  de 
caps/sotscaps responsables.

S'han  avaluat  en  una  setmana  595  casos  de  companys  amb  malalties  sensibles.  No  pot  ser  que 
recomanin a les persones amb malalties especialment sensibles les mateixes pautes que a la resta de 
població. No entenem com al Cos de Bombers, essent del mateix Departament que els nostres, a les 
persones de la llista que ha fet la Subdirecció General de prevenció de Riscos, els deslliuren de les 
guàrdies. El CME s'hauria de plantejar quina necessitat hi ha de fer anar a una comissaria a un 
company o companya que, per les seves circumstàncies, no pot o no hauria de sortir al carrer!

El primer que cal valorar és si, en aquests moments, la tasca dels efectius policials amb malalties  
especialment sensibles, agents de més de 60 anys, embarassades o companyes que estan alletant, 
és completament imprescindible.  Sembla que les decisions es prenen més amb la mentalitat de no 
donar privilegis i de no causar greuges comparatius, que no pas en garantir la seguretat més gran per  
tothom.

Hem demanat un Protocol actual pels 60, especialment a la zona d'Igualada, on els caps de torn s'ho 
mengen sols (ni forenses, ni secretari judicial, la funerària triga....), no paren i cada cop s'han de posar  
l'EPI sencer .... Caldria reforçar els serveis amb efectius de l'escala intermèdia o crear un protocol 
més "àgil"

La Prefectura  segueix  els  protocols  de  la  Secretaria  General  de  Prevenció  de  Riscos  laborals,  es 
contacta amb les empreses de neteja perquè augmentin les hores i la freqüència d'aquesta, i volen que 
assumeixin la desinfecció de les zones on han treballat companys que han donat positiu en Covid-19.

S'ha habilitat un lloc a Viladecans per dur els vehicles policials a netejar i/o desinfectar sense cap més 
limitació que la que ens marqui l'empresa per aforament.

Sol·licitem que facin un recordatori en la realització d'hores extres, que aquestes siguin dosificades i 
garanteixin el NO contacte amb altres companys que no siguin els habituals, per evitar contagis.

Agents en pràctiques: el 9 d'abril finalitza el termini per enviar actes a la DAS, tot i que dependrà del 
tribunal, la Subdirectora entén que seran comprensius i benèvols amb qui no arribi al mínim d'hores 
per culpa del confinament. Al quart període d'avaluació, no hi hauria d'haver cap problema, ja està 
contemplat que pugui ser inferior.
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Hem demanat que els efectius vagin sense gorra o boina, i que els que no estan de cara al públic 
(per  exemple  els  de  les  sales)  no  s'hagin  de  canviar.  El  Comissari  en  Cap  considera  que 
l'uniforme és un element de protecció més. Hi estem en desacord, tot el que sigui posar i treure 
roba, amb el que avui sabem sobre com ens podem contagiar -per tocar superfícies, sabates, i elements 
que estan exposats a un transit de persones elevat- és un error. Remarquem que, actualment, un 80-
90% de les persones que surten de casa, es canvien de roba completament quan arriben a casa seva. En 
el nostre cas ens obliga a portar més roba contaminada cap a casa. Afegint, que no tenim les dades de 
les vegades que netegen o desinfecten els vestidors al dia.

Hem alertat que el sistema actual de videoconferències a la Ciutat Judicial està provocant trasllats 
innecessaris  a  Les  Corts  i  cotxes  amb un nombre  de  persones  molt  superior  al  recomanable.  Ho 
revisaran.

Sembla que algunes policies estatals estan utilitzant hotels per poder-se aïllar de la família i així no ser  
una font de contaminació per la seva família, de moment al CME això no s'ho han plantejat, però ara 
ho poden estudiar.
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