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REUNIÓ 01/04/2020. SITUACIÓ ACTUAL COVID-19. 
 

Celebrada per videoconferència hi són presents les organitzacions sindicals representatives i, per part de 

l’Administració, la SG de Recursos Humans i el responsable de relacions sindicals al CME. Un error 

que no hi hagi participat cap representant de la part operativa, molts aspectes han de ser vehiculats per 

ells i, per tant, les respostes es demoren. 

 

MOLT IMPORTANT 
 

➢ Cas de la defunció del company de Premià. 

 

Actualment, segons el Ministeri de la Seguretat Social, les baixes per COVID19 es consideren per 

contingència comuna i no per contingència professional. Amb aquesta qualificació, l’assegurança que 

té contractada la Generalitat no pagaria la indemnització que li correspondria al company per accident 

laboral.  Aquesta és una qüestió que afecta a tots els col·lectius, fins i tot al personal sanitari. 

S’ha elevat reclamació a la Direcció de Serveis i es demana que es lluiti per revertir aquest criteri. 

Seria de justícia que tot el personal considerat de serveis essencials que es contagiïn (és evident que 

hi ha una sobreexposició al virus) de covid 19, rebin les compensacions com a accident de treball, és 

VERGONYÓS veure com els servidors públics ens juguem la vida i les Administracions no ho 

considerin mort en acte de servei. 

 

Ens demanen que us traslladem que s’estan recollint diners per la família del company, teniu la 

informació penjada a la Intranet i a les pàgines web dels sindicats. 

 

*Hem demanat també que el Departament d’Interior denunciï el tuit de la persona que desitjava la 

mort de molts companys per covid 19. Pensem que són moments molt durs, i cal que ens defensin de 

totes les ofenses que patim com a Mossos, com a Policies... La llibertat d’expressió no tot ho justifica, 

i són moments per rebre suport dels nostres representants! 

 

DIFERENTS  SITUACIONS  LABORALS  
 

➢ Persones especialment sensibles. 

Un dels casos que s’incorpora a la normativa actual del personal especialment sensible fa 

referència als majors de 60 anys. També han revisat el criteri sobre el personal amb patologies. 

Als agents que els hi havien dit que podien seguir treballant prenent les mateixes precaucions 

que ha de prendre tothom (asmàtics, diabètics, etc.), ara els han enviat a tots preventivament 

cap a casa. En total són 170 efectius més, confinats per ser persones de risc. 

Es segueixen revisant altres tipus de peticions rebudes i manifesten que totes aquelles peticions que 

els arribin i formin part dels tipificats grups de risc, seran enviats a domicili. No s’envia a ningú a 

casa d’ofici (encara que siguis major de 60 anys), cal fer la petició a la Subdirecció General de 

Prevenció de Riscos i Salut Laboral (consultasalut.bcn.interior@gencat.cat). 

Les persones que queden confinades per aquest motiu han de demanar la baixa al seu metge de 

família amb l’informe que li realitzen, si no els hi donen la baixa, aplicaran un permís per deure 

inexcusable, aquest es demana per ATRI. 

Les peticions que no s’han revisat són les d’aquelles persones que no consideren que corrin més risc 

que la resta, com per exemple persones celíaques o dones que es troben alletant. 
 

➢ Encàrrecs temporals de funcions 
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Exposem que als companys amb plaça fixa que se’ls canvia de destí forçosament, els cal i escau 

donar-los les compensacions que se’n derivin (dietes, quilometratges, etc.) 

La SGRH ha elevat la consulta de quines indemnitzacions escauen a Intervenció General.  
 

➢ Desactivació i activació d'efectius 

S’estan elaborant uns criteris homogenis per enviar efectius a domicili de refresc i per activar efectius 

a reforçar diferents destinacions, incloses les Sales. Expliquem que hi ha destins on informen als 

afectats que estan a casa de refresc de les hores que els imputaran. En canvi als altres no els diuen res 

o els diuen que els aplicaran una imputació diferent de la d’altres destins... Tot plegat és un 

despropòsit, van molt tard en donar instruccions clares i igualitàries per a tots els afectats, 

aquesta situació no és gens convenient, ja que provoca desconcert, desinformació i 

desmotivació. Ja cal que espavili la Prefectura, fa molts dies que ho reclamem! 

 

➢ Retorn al servei de les persones que han finalitzat el confinament 

Actualment hi ha companys que estan a punt de finalitzar el confinament per simptomatologia o per 

haver estat en contacte amb alguna persona positiva, la gran majoria retornaran al servei sense haver 

realitzat el test de detecció COVID19. És molt important la realització d’aquestes proves, ens hi va 

anar escampant el virus. Tots els membres de la PGME que es desplacen a les seves comissaries 

a treballar haurien de fer-se el test. No deixarem de demanar-ho. De moment no tenen resposta, 

no saben quan arribaran. UN DESASTRE! 

 

A data d'avui les dades de la situació al Cos és la següent: 

 

- 1.606 confinats, 1.366 dels quals tenen la baixa mèdica. 

- 99 diagnosticats positius, dels quals 26 estan ingressats a un centre mèdic. 

- 884 efectius compleixen criteris per fer-los les proves (5 que van ser positius i passats 14 dies 

estan pendents de 2a prova; 224 confinats sense símptomes per contacte estret amb un positiu; 

590 amb símptomes amb o sense contacte estret) 

 

DEMORES  EN  DETERMINATS  PAGAMENTS 
 

➢ Pagaments d’hores extres, nocturnitat, dietes, eleccions... 

Detallen que les situacions diferents dels preceptes estàndards, van per llarg. 

Intentaran establir certa normalitat, però els cal dotar de portàtils amb les respectives aplicacions als 

administratius per fer les imputacions (falten 174 ordinadors portàtils).  

Intentaran que aquests pagaments es puguin fer efectius a la nòmina de maig. 

Pel que fa al pagament de les eleccions del 10N, al gener ja s’havien enviat graelles amb el personal 

que pertocava. La Subdelegació del govern tenia problemes, i estan a l’espera de notícies perquè es 

pugui resoldre aviat. 

Tot plegat. Una altra veritable VERGONYA! 

 

QÜESTIONS  VERS  DETINGUTS 
 

➢ Àrea de Custòdia Detinguts a Les Corts – trasllats APEN 

Tenim queixes de la unificació dels dos principals serveis de custòdia de detinguts a la ciutat de 

Barcelona, ara tots els detinguts estan a Les Corts (els de la Ciutat Judicial també) i declaren per 

videoconferència. Els hem traslladat les queixes dels afectats. Les dependències són petites per tants 

efectius, és difícil mantenir les distàncies de seguretat. Ens indiquen que no han d’estar tots en el 
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mateix habitacle, les fotos que els vam fer arribar de la zona B de l’ACD de Les Corts amb 7-8 

persones compartint un petit espai no s’han de repetir. També ens diuen que en cas que hi hagués un 

detingut amb COVID19 no s’ingressaria a l’ACD de Les Corts, sinó que es portaria a l’ABP Horta. 

 

Ens informen que estan intentant fer els trasllats penitenciaris mínims imprescindibles. Hem demanat 

que a ser possible els facin les proves de covid 19 als interns al seu CP i que només siguin traslladats 

a l’hospital si estan molt greus. 

 

MATERIAL 
 

➢ Actualitat del material lliurat fins ahir 
 

- 12684 mascaretes FFP2 i 3 

- 16000 mascaretes quirúrgiques 

- 3000 caixes de guants de làtex 

- 2200 caixes de guants de vinil 

- 500 caixes de guants de nitril 

- 150 pots de Sanytol 

- 4500 granotes de protecció 

- 3700 ulleres de protecció 

- 8500 pots hidrogel 

- 500 màscares semirígides i 2000 filtres 

Esperem que ara tothom tingui material de protecció suficient, de no ser així, recordeu que 

anem recollint i traslladant les vostres queixes. 

 

➢ Donacions de material  

Des de SGRH s’aconsella que si algun sindicat ha de fer donacions de material, que no es reparteixi 

per comissaries. Es recomana que aquest se centralitzi per lliurar-ho equitativament. 

Cal recordar però, que és l’Administració qui està obligada a lliurar el material adient i 

suficient als seus treballadors, cosa que malauradament, no ha passat. 

 

ALTRES TEMES 
 

➢ Rectificació feta respecte a comunicat anterior d’última reunió 

Respecte a l’apartat de l’anterior comunicat de la reunió de 27 de març (Incompliment de les mateixes 

matèries) una vegada obtingudes altres informacions, rectifiquem i demanem disculpes vers les 

exposicions a què es feia referència del Cap d’OAC Lleida. 
 

➢ Gestions per disposar d’allotjaments a mossos desplaçats o convivint amb familiars de risc. 

De moment l’única opció que havien valorat i tenien en disposició era facilitar la residència de  

l’ISPC. Però finalment han pensat que és inviable, donat que les habitacions estan amb objectes 

d’alumnes que estan fent curs bàsic, i a més, ara a l’ISPC no es disposen de serveis bàsics com 

menjador. 

Hem seguit insistint en el fet que altres cossos policials han arribat a acords amb establiments hotelers, 

pot ser una mesura molt indicada. 
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