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12 COMPANYS DE POLICIA LOCAL DE SALT DONEN POSITIU EN 

COVID19 A LA COMISSARIA CONJUNTA DE SALT 

I ELS MOSSOS? NO, ELS MOSSOS NO SABEM RES PERQUÈ NO 

SE’LS HA FET LA PROVA PCR A NINGÚ                  

Farà dos dies que corrien rumors de companys de Policia Local de Salt que havien donat 

positiu en Covid19, i ahir, després d’haver fet el test de detecció de Covid19 als 53 

efectius de la Policia Local de Salt, varen confirmar a la seva plantilla que 12 companys 

havien donat positiu. 

Què passa amb els Mossos d’Esquadra que treballen i comparteixen dependències 

policials amb la Policia Local de Salt?? 

1.- Els agents encara estan esperant un informe oficial de la casa on se’ls comuniqui 

aquests extrems i si fos el cas, confinar els mossos que han pogut estar en contacte 

directe amb algun positiu en Covid19. 

2.- En els torns de nit, hi ha una ordre expressa del Cap de Mossos de la Comissaria de 

Salt de fer patrullatge mitxe (farà 1 mes d’aquesta novetat, just a l’inici del confinament 

de la ciutadania). Quina garantia donem els mossos  (els quals desconeixen si són 

positius assimptomàtics)  als companys de la Policia Local que sí es troben amb el test 

fet i amb resultat negatiu?? 

3.- Per què a la Comissaria de Vista Alegre intenten, en la mesura que sigui possible, (i 

ho porten realitzant durant 1 mes), no canviar de binomi a les patrulles i a Salt això ni 

tan sols s’ho han plantejat?? 

4.- Per què l’ús de mascaretes que tenen durabilitat de 4h es solen reutilitzar durant fins 

i tot 3 jornades seguides?? Encara tenim restriccions de material?? 

Instem a l’Administració que compleixi les mesures cautelars dictaminades pel Jutge el 

06/04/2020 on va estimar la realització de tests PCR a TOTS els membres del Cos de 

Mossos d’Esquadra a efecte d’aïllar els focus de contagi i evitar la propagació del virus, 

a més de dotar del material adequat per a la protecció dels efectius i desinfecció de les 

dependències i vehicles del CME. 
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