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Esperança Cartiel Armida
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona
Assumpte: Retallades de les hores de desinfecció i neteja a les comissaries del
cos de mossos d’esquadra.
Senyora,
Com a conseqüència de la pandèmia per COVID-19 i després de les reiterades de les
denúncies del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), el mes de març de l’any
2020 la Sub-direcció general de recursos humans i la Sub-direcció general de
Prevenció de Riscos i Salut Laboral prenien mesures per evitar el màxim de contagis
entre persones membres del cos de mossos d’esquadra.
Entre a aquestes mesures s’adoptava l’augment de les hores de neteja de les
comissaries del cos de mossos d’esquadra, amb la intenció de poder desinfectar totes
les estances de les dependències policials.

Esc rit De núnc ia

No obstant i malgrat ens trobem encara en un quarta onada, des del SAP-FEPOL
hem tingut coneixement de la supressió de totes aquestes hores de més, que fins avui
s’havia contractat amb el personal de neteja.
Per posar un exemple sobre els fets que us venim a denunciar, a la Comissaria de
Balaguer, les dues treballadores de la neteja que fins avui han estat realitzant tres
hores extraordinàries en la desinfecció de la comissaria, ho han deixat de fer des del
passat 15 d’abril del 2021.
Aquest decrement d’hores no garantirà la desinfecció que fins ara creiem que s’ha
mantingut en aquesta comissaria, motiu pel qual ja us avancem que la nostra
organització sindical s’oposa frontalment a qualsevol retallada en neteja que s’imposi
en aquest i en altres edificis de la Policia d ela Generalitat.- mossos d’esquadra.
És per això que des del SAP-FEPOL instem a la Sub-direcció general de recursos
humans ens informi si els fets denunciats per la nostra organització sindical son certs
i, en cas de ser-ho, es faci marxa enrere tornant a la situació que fins el 15 d’abril s’ha
mantingut.
Atentament,

Joan Carles Mas i Martí
Delegat del SAP-FEPOL a la RP Ponent.
Lleida, 27 d’abril del 2021.
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