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Esclata un brot de COVID-19 a la Comissaria conjunta 
de Salt i els mossos sense proves de detecció  

 
Salt, 21 d’abril de 2020.- 

Avui ens han confirmat que a la Comissaria 
conjunta de Salt, dels cinquanta-tres efectius 
que formen part de la Policia Local, dotze han 
donat positiu a la prova de detecció del 
COVID-19. Uns positius que s’han donat en 
persones asimptomàtiques que ja han estat 
confinades de manera immediata. 

Així mateix, el Consistori (a qui agraïm la 
predisposició que ens ha mostrat) ens ha 
manifestat que aquesta mateixa tarda s’han 
acabat de fer les proves de detecció a tota la 

plantilla de la Policia Local mitjançant el circuit de DIPSALUT, alhora que aquesta nit es procedirà a la 
desinfecció de les dependències policials.  

Però què passa amb les persones membres de la PG-ME de destinades a la comissaria de 
districte de Salt? 

Doncs molt simple i lamentable! Hores d’ara no està previst que els hi facin les proves de detecció. 
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), posats en contacte amb els Caps Regionals 
hem estat informats que es prendran les mesures que estan regulades en aquests casos, i que estan 
mirant si algun dels agents que han donat positiu han mantingut contacte estret amb els mossos. 
Només un cop comprovats aquests extrems els confinarien, tal i com diu la normativa. 

Però tots sabem perquè no es fan les proves als Mossos d’Esquadra de Salt, i de la resta del cos. La 
CRISI OBERTA entre Govern i TSJC arran de la provisió que a instàncies d’USPAC obligava fer les 
proves PCR en els domicilis de les persones membres de la PG-ME confinades, ho ha aturat tot.  

Per tant, els efectius del cos destinats a Salt queden totalment desprotegits i amb la incertesa de si 
estan infectats o no, mentre veuen com a tots els membres de la Policia Local han estat sotmesos a 
les proves de detecció. Uns efectius amb qui comparteixen dependències i amb qui fins i tot s’han 
estat realitzant patrulles mixtes. 

Els mossos i les mosses de Salt continuaran treballant per la ciutadania, però ho faran desprotegits 
per les nefastes conseqüències d’una situació lamentable que ha provocat que s’aturin les proves de 
detecció de la COVID-19.  

És per això que des de la nostra organització sindical ja estem treballant per intentar donar sortida a 
aquesta penosa situació. Ja hem denunciat aquest brot a la Subdirecció General de Prevenció de 
Riscos i Salut Laboral i reclamen que, la mateixa via que ha estat utilitzada amb els efectius de la 
Policia Local per les proves de detecció, sigui la utilitzada per fer-los-hi a les persones membres de la 
PG-ME. De no poder fer les proves en les properes hores, demanarem el confinament immediat i 
preventiu de tota la plantilla. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


