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Malgrat hi ha hagut rebrots de COVID-19, la SG de 
Prevenció de Riscos continua desapareguda  

 
Barcelona,  22 de juliol de 2020.- 

Catalunya ha patit rebrots de COVID-19 que han obligat al cos de mossos d’esquadra a modificar 
les condicions de treball dels efectius policials. Comissaries entre d’altres com la de Ponent, no han 
quedat al marge d’aquests rebrots patint una quantitat importat de positius.  

Com a conseqüència dels positius, el cos de mossos d’esquadra torna a tenir una quantitat 
considerable de persones treballadores confinades en els seus domicilis esperant a què se’ls 
realitzi les proves PCR. De no fer-se-li les proves, s’incrementarà el romanent per no poder-se-les 
fer al Complex Central com es va fer a l’inici de la pandèmia. 

Per altra banda, tenim destinacions que ens reclamen un increment de la dotació de material de 
protecció com per exemple, algunes àrees territorials de trànsit, efectius de les quals veuen que per 
les altes temperatures, algunes mascaretes es degraden ràpidament.  

Així mateix, les persones especialment sensibles (TES) del cos de mossos d’esquadra han vist com 
novament i amb els rebrots se’ls enviava a participar en el dispositiu del tancament del Segrià, 
malgrat en la fase anterior se’ls va confinar per prevenció en els seus domicilis. 

I mentrestant això succeeix, on és la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 
del Departament d’Interior? On és el responsable de donar resposta a totes aquestes demandes 
que dia rere dia, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) s’ha estat adreçant per donar 
resposta a totes aquestes qüestions? 

Desapareguda! Aquesta Subdirecció General està (tal i com ho estigués a l’inici de la pandèmia) 
totalment desapareguda. Si llavors va haver de ser la nostra organització sindical la que provoqués 
l’aprovació d’un Grup de Treball sobre la gestió de la COVID-19 en el cos de mossos d’esquadra, 
novament ha de ser SAP-FEPOL qui reclami (amb la situació actual) la seva convocatòria. 

És llastimós que veient les nostres demandes, missatges i escrits, la Subdirecció General de 
Prevenció de Riscos i Salut Laboral estigui esperant arribar al mes d’agost, per marxar literalment 
de vacances, mentre els mossos i les mosses continuen patint la manca d’instruccions sobre els 
dubtes esmentats.  

No volem entendre que des de la darrera Subcomissió de Gestió del COVID-19 celebrada el 9 de 
juny i després dels fets succeïts en les darreres setmanes, algú la pretenia donar per tancada. 
Perquè res més lluny de la realitat, aquesta Subcomissió ja hauria d’haver estat convocada d’ofici 
per part de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral. 

Però vist que novament, aquesta Subdirecció ha tornat a desaparèixer, des del SAP-FEPOL exigim 
la seva convocatòria immediata i urgent per rebre la informació de l’afectació de la COVID-19 sobre 
les persones membres del cos de mossos d’esquadra, amb els rebrots apareguts a Catalunya. De 
no convocar-se instarem formalment al Conseller d’Interior a cessar de manera automàtica a la 
persona que la dirigeix. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


