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REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

Avui 17 d'abril s’ha celebrat una reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral per videoconferència. Amb tot 
el que està passant feia moltes reunions que reclamàvem la presència del Sr. Vicent Fermí Vendrell i Borràs, 
Sub-director general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior, per tractar tots els 
temes que aquesta crisi sanitària provoca als membres del CME (material de protecció, tractament de les 
persones especialment sensibles, proves diagnòstiques, neteges, desinfeccions...). 
 
El primer que cal destacar és que en aquest període de crisi, el Sr. Fermí Vendrell ja ha mantingut una reunió 
de comitè amb els bombers i, la setmana que ve, en té programada una altra. Aconseguir reunir el Comitè 
de Mossos ha estat una quimera, és una vergonya com ens “ningunegen”!!! Possiblement, si cada setmana 
es fessin reunions realment resolutives amb ell, la cap de personal i algun representant amb cert poder de 
Prefectura, les coses no anirien com van. Ens explicarem: 
 

- Exposició de treballadors especialment sensibles (persones amb patologies pulmonars, de cor, 
immune deprimides..., majors de 60 anys, embarassades): hem demanat que aquestes persones es 
quedin a casa i evitem el joc de correus i burocràcia que actualment provoca. Avui li ha quedat clar al 
SG de PRSL (el Sr. Fermí Vendrell) que els agents especialment sensibles no s’han de desplaçar a una 
comissaria per res

 

, i, desgraciadament, ben pocs poden efectuar teletreball, per tant, no cal que es 
molestin en respondre que poden treballar sense tenir contacte amb ciutadans o teletreballar, perquè 
aquesta resposta només alenteix i provoca desconcert en els caps policials o les oficines de suport que 
reben tal comunicació. Per no parlar de l’angoixa que aquesta resposta provoca en el personal afectat. 

- Proves diagnòstiques de Covid 19

 

: De moment els test que estaven realitzant han quedat aturats per 
la resolució judicial que obliga a realitzar-los al domicili dels afectats, han demanat a Sanitat que els 
hi donin unes pautes clares sobre aquest tema, resten a l’espera de la resposta. 

- Material de protecció

 

: Ens detallen totes les actuacions que han fet, com gestionen el repartiment 
(cada dilluns fan arribar comandes), serveis als que han prioritzat els EPI (com per exemple APEN i 
ACD), les adquisicions i el repartiment de material desinfectant... és a dir, constatem que hem millorat 
força de l'inici de la crisi al moment actual, però, encara trobem certes mancances i certes 
desconfiances en el material de protecció que s’entrega, dia a dia, als efectius en servei. 

- Hem reclamat criteris clars i homogenis per a tot el CME

- 

 en relació a les persones que es poden 
enviar a casa perquè la seva tasca no és imprescindible en aquests moments, en relació a les 
denúncies que cal recollir a les OAC -no és moment de tancar-se en un locutori amb un ciutadà per 
una denuncia menor-, en relació a evitar l’ús de l’uniforme si no treballes al carrer -evitar el vestidor 
sembla una bona mesura de protecció-, en relació a evitar l’ús de la gorra... no són tonteries, tot 
suma en la lluita contra aquesta pandèmia. 

Hem preguntat per les instruccions que han de venir derivades de l’ús de les pistoles tèrmiques

- 

 que 
s’han adquirit i entregat a moltes comissaries: no n’hi ha, de moment el seu ús és voluntari i les seves 
conseqüències (si estàs a més de 37’3 graus) dependran del que vulgui fer cada persona. Una 
vergonya!!! 
Propera reunió el dimarts 28 d’abril a les 11h. No oblideu seguir traslladant al vostre delegat totes 
aquelles irregularitats que detecteu, nosaltres les canalitzem!!! 
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