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Resum  Comitè SEGURETAT I SALUT LABORAL 

 

Avui (28 d’abril de 2020) s’ha celebrat la segona reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral per 
videoconferència, relacionada amb la crisi sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19. Hem lamentat 
l’absència de la SG de Recursos Humans, per aquest motiu, alguns temes han quedat per resoldre o per ser 
explicats. 

En les properes setmanes està previst que l’Autoritat Sanitària competent (CatSalut) elabori un programa 
d’acció per la realització de les proves de la COVID-19 als treballadors del CME. Les proves es faran per 
prescripció mèdica i per personal sanitari. Podria ser que les realitzi ASEPEYO i els laboratoris designats. Tot el 
sistema mèdic privat actualment està sota control de l’Administració. La realitat és que repeteixen aquest 
“mantra”, però són incapaços d’explicar com es vehicularan, qui les prescriurà (un metge de capçalera?, un 
metge de l’ASEPEYO?...) qui ens recollirà les mostres, qui les analitzarà, quan començaran, sota quin ordre o 
criteri... LA REALITAT ÉS QUE NO TENIM RES CONCRETAT!!! 

Test PCR; per quan?? 

La SgPRSL manifesta que des la interlocutòria del 14 d’abril de 2020 ja no s’ha realitzat cap prova més. 
Consideren que és inviable realitzar les proves a tots el treballadors, en el seu domicili i per personal 
autoritzat. 

Els treballadors confinats no es podran reincorporar al seu lloc de treball fins que se’ls hi faci la prova. No ens 
queda clar com s’imputaran aquestes hores, l’Administració segueix remarcant que augmentaran romanent, 
els sindicats seguim dient que hauria de ser un Permís per Deure Inexcusable. 

Treballadors sensibles: no disposem de les dades actualitzades de quants treballadors estan en aquesta 
situació. Queden per respondre unes 42 sol·licituds, INCREIBLE!!! Els treballadors que no hagin pogut tramitar 
la baixa per problemes del CatSalut, s’acolliran al permís per deures inexcusables. 

EPIS

Es reconeix que va arribar una partida de mascaretes que venien de SANITAT, que no van ser validades ni  
revisades per la SgPRSL. Sembla ser que podrien no complir els requisits d' homologació i per això s’han retirat. 

: la DT de la Planificació de la Seguretat distribueix el material a les Regions policials, aquestes són les 
encarregades de distribuir-les en funció de les necessitats de cada àrea, unitat i servei. 

Els criteris i mesures de reutilització de la protecció respiratòria (apartat 4.3) del Pla d’actuació , sovint no es 
poden dur a terme per manca de material. 

Adaptacions lloc de treball: es demana que es perllonguin donada la situació actual. Des de Vigilància de la 
Salut es considera que com a mínim hauria de ser fins al 1 d’octubre de 2020. S’haurà de comunicar a les 
oficines de suport de manera oficial per evitar desconfiances i malentesos. 
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Segona activitat: s’aplica la suspensió de tots els terminis administratius, però des de la SgRH s’intentarà 
seguir amb la seva tramitació. 

Uniformitat: la recomanació de rentat de roba a temperatures superiors a 40º per desinfectar  pot provocar 
un deteriorament de les peces d’uniformitat. S’assumeix aquest fet i es prioritza la desinfecció. 

Denúncies OAC: es demana que es determini quines son les denúncies prioritàries que s’han de recollir, 
tancar-se en un locutori per una denuncia menor que ara no té curs judicial no sembla tenir gaire sentit quan  
es mira tant pel distanciament social i la prevenció. Però els hi cal un suport legal que reafirmi el sentit comú, 
com que no el troben, diuen que s’hauria de recollir qualsevol denuncia que ens vinguin a interposar. Davant 
d’aquesta resposta, demanem que reforcin el sistema de recollida de denuncies per internet.  Com a mínim 
ens informen de la compra de mampares de metacrilat pels locutoris d’OAC, si tot va bé arriben el dia 30 
d’abril (esperem que sigui d’aquest any). 

Termòmetres làser: totes les comissaries ja disposen d’aquests aparell. Ara estem pendents d’una instrucció 
que reguli el seu ús. No sabem en què pensaven quan els van comprar, potser en aquell moment ja haurien 
d’haver tingut clar per què havien de servir, ara resulta que no saben si podem mesurar temperatures, i si les 
mesurem, en que es pot traduir el fet de detectar una persona amb febre. Tenim una eina preventiva, que 
funciona, detecten persones amb febre que volen entrar a les nostres comissaries, ens hi va la salut... els 
nostres juristes porten més d’una setmana estudiant que podem fer... NO TENIM PARAULES PER EXPRESSAR 
EL NIVELL D’INCOMPETÈNCIA QUE ESTAN DEMOSTRANT!!! 

No ens han volgut informar sobre els tràmits de la jubilació anticipada

  

: la resposta és que no era el lloc on ho 
hem de reclamar. Potser és que tampoc sabien que respondre, i el “pasa palabra” els hi ha semblat una 
sortida.  

Propera reunió el dijous 7 de maig a les 11h. No oblideu seguir traslladant al vostre delegat totes aquelles 
irregularitats que detecteu, nosaltres les canalitzem!!! 
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