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REUNIÓ 8/ 4 /2020

AMB PRESÈNCIA DE REPRESENTANTS DE PERSONAL, PERÒ SENSE 
NINGÚ DE LA PREFECTURA

- Proves PCR: es van començar dilluns amb unes 40 diàries. Ara han contractat un altre laboratori i 
esperen  anar  augmentant  a  100-200 proves  diàries,  depenent  de les limitacions  del  laboratori.  De 
moment s'han contractat 1700 anàlisi. Algunes UTPC també començaran a fer mostres. En cas de tenir 
un accident durant el trajecte en anar a fer la prova estant de baixa, el tramitarien com "in itinere o in 
misio". Es convoca els agents a Egara, sense baixar del cotxe. Els resultats triguen unes 24 h. L'agent 
es mira ell mateix el resultat a través d'un codi que se'ls facilita. La SG avaluacions mèdiques també el  
tindrà. Hem demanat que els que es facin les proves i no estiguin de baixa, se'ls computi el temps i el 
quilometratge.  Cada  agent  rep  les  indicacions  de  quan  ha  d'anar  a  realitzar-se  les  proves 
telefònicament,  demanen  bona  predisposició  i  col·laboració,  però  si  hi  ha  persones  que  tenen 
problemes concrets que ho facin saber i es buscaran alternatives, que ningú faci cap pas per iniciativa 
pròpia (ni acostar-se a Egara, ni a cap laboratori).

Hem recordat  que hi  ha companys sense fer-se proves  que han retornat  al  lloc de  treball  després 
d'haver  patit  símptomes  o  d'haver  estat  confinats  per  proximitat  amb  un  positiu.  La  resposta  és 
contradictòria, per una banda entenen que seria recomanable fer la prova, per altra banda, si el metge ja  
els ha donat l'alta, s'han d'incorporar a la feina.

Sobre les cautelars aconseguides per la 3SINDICAL, que obliga a la DGP a fer proves a tots els 
mossos, diuen que ho estan interpretant des de l'assessoria jurídica. Veuen que el criteri mèdic no és 
aquest. No semblen gaire predisposats a donar compliment a la resolució judicial.

Demanem a qui se'ls citi a fer les proves, que ho faci per responsabilitat i companyonia, i si no es  
pot, que es comuniqui perquè un altre company que està esperant pugui fer-la.

- Neteja vehicles amb Ozó: diuen que no han trobat una homologació oficial que aquest sistema sigui 
efectiu, demanem que hi hagi un criteri a tot el territori i donin solució.

- Neteja Vestuaris:  vam demanar que es netegin després de cada torn, diuen que han intensificat la  
neteja, però només ho fan dos cops al dia.

- Brians: es va fer desinfecció de tots els espais.

- Sales de comandament: depenent de les possibilitats d'espais, s'han donat ordres d'espaiar al màxim 
els operadors i incrementar la neteja. No tenen previst instal·lar mampares des de la DGP a no ser que  
cada destí ho hagi gestionat directament. Demanem que voluntàriament puguin usar pantalles facials 
de protecció.
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- Administrativament estan aturades les comissions de servei. De moment no es mou a ningú (incloses 
les que caduquin). Concretament, pel canvi de la roda de l'ACD demanem que es faci efectiu quan 
tocava (final abril). Ens donaran resposta.

- Ens comuniquen que PER FI, la setmana vinent es reunirà el  Comitè de Salut Laboral, cosa que 
portem demanant des del primer moment.

- Persones especialment sensibles: Seguim tenint problemes amb aquest col·lectiu, tots haurien de 
quedar-se a casa, així que cal seguir tramitant les queixes dels que no ho aconsegueixen, intentarem 
que ho redrecin o farem demandes contencioses per qui calgui.

- Fem saber que seguim tenint problemes de manca de material o material inadequat. Per exemple 
estan entregant mascaretes que no són FFP2 (i que les donen sense estar precintades), i també estan 
repartint guants caducats.

- Hem comentat el tema que s'ha publicat sobre la possible caducitat de les denúncies per no seguir 
les normes de confinament, ens asseguren que no caducaran i que són absolutament tramitables, que 
ara hi ha una suspensió dels "tempos" administratius i judicials.

Restem a l'espera de la demanda de protocol àgil dels Codi60, unificació de criteris, horaris, Toga...
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