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REUNIÓ 03/04/2020. SITUACIÓ ACTUAL COVID-19.

Celebrada per videoconferència, amjb les organitzacions sindicals representatives i per part de  l’Administració
la Subdirectora de RRHH i el responsable de Relacions Laboral. Us resumim alguns dels punt destacats:

 Dades d’afectació a dia d’avui al CME: tenim 1755 companys confinats i 91 casos confirmats positius.

 Mort del company de Premià.
Informem que  per part de la 3·SINDICAL s’ha registrat escrit per demanar que l’Assegurança o la DGP
assumeixin que la malaurada mort del company es tracta d’una mort per accident laboral.

També  hem demanat  que  el  departament  presenti  una  denúncia  pel  tuït  que  desitjava  que  la  mort  del
company fos  la  primera  de  moltes,  responen  que  l’Assessoria  Jurídica  no  veu  viabilitat  a  la  denúncia,
considerant que no hi ha amenaça i el delicte d’odi no hi té cabuda legal.

 Protocol CODI60.
Exigim novament un correcte protocol àgil i eficaç pels Codis60, portem dies reclamant aquesta qüestió i
seguim igual. També demanem que hi hagi més mides de les granotes de protecció.

 Realització dels Tests als agents.
Actualment no es disposa de testos per a realitzar les proves. Una   veritable vergonya que el cos de mossos,  
essent un col·lectiu que està al capdavant de l’emergència encara estiguem en aquest situació.

 Personal sensible.
Les peticions anteriors han estat revisades amb els nous criteris. Actualment n´hi ha 60 que no compleixen
els requisits, doncs la patologia al·legada no és (segons l’Administració) de les contemplades. 
Preventivament, s’ha enviat als agents a casa mentre es revisen les peticions per part de Vigilància de la
Salut. En el  cas dels que no han d’anar a treballar, els metges de V. Salut emetran un informe per tal de
poder tramitar la baixa a S.S., encara que sigui retroactivament. Les baixes caldrà enviar-les pel procediment
ordinari establert (itpg), si no aconsegueixen la baixa, els hi atorgaran un permís per deures inexcusables.

 Horaris Mútua accidents treball.
La mútua Asepeyo ha modificat els horaris d’atenció en alguns dels seus centres de treball. Si es pateix algun
accident laboral (al marge del COVID-19) seria convenient comprovar abans a quin centre s’ha d’adreçar.

 Defunció de familiar.
El permís es efectiu pel fet de la defunció, malgrat la situació actual, que no permet fer vetlles ni cerimònies.

 Desinfecció dels vehicles amb ozó.
Arran de petició efectuada, des del SRL ho estant analitzant per si “realment” es certifica la desinfecció.
Comenten que en algunes destinacions i en altres cossos ja estan utilitzant aquests sistema.

 Demanem un aclariment sobre la “protecció tipus soldador” que alguns agents han pogut aconseguir.
Ens fan saber que Prefectura ha tret un comunicat explicant que es poden utilitzar com a mesura de protecció
complementària.(Prep 1035c)

 Assumptes personals.
Es poden seguir demanant i gaudint, però entenen que la situació és la que és i per tant, segurament hauran
d’ampliar el termini de gaudiment del AP del 2019, que en principi finalitzava al maig.
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