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NO HEM DE PATIR LA VOSTRA MALA GESTIÓ 
 
Ahir el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya (SEGCAT) vàrem registrar un escrit dirigit als màxims 

dirigents del Departament d’Interior, Direcció General de la Policia i del Cos de Mossos d’Esquadra, per 

reclamar que els treballadors i treballadores del Cos de Mossos d’Esquadra no han de patir la mala gestió 

del COVID-19 per part del Departament d’Interior i el Departament de Salut i veure incrementada la seva 

Bossa d’Hores de Romanent i pagar de la seva butxaca proves PCR. 

Recordem que el 14 de Maig de 2020 els Sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra van ser convocats a una 

Reunió Informativa via Telemàtica pel Departament d’Interior i per la Direcció General de la Policia.  

Que en la reunió va estar present, a part dels Sindicats, el Conseller Miquel Buch, el Secretari General 

Brauli Duart, el Director General Pere Ferrer, la Subdirectora de RRHH Esperança Cartiel i el Comissari en 

Cap Eduard Sallent.  

Que en aquesta reunió TOTS els Sindicats varen reclamar com quedaven les hores no planificades als 

companys que s’havien d’haver reincorporat a treballar després de l’Alta Mèdica, però que no ho van 

poder fer per l’Orde Judicial, i per les Odres donades pel Director General i el Comissari en Cap, ja que no 

se’ls hi havia practicat la prova PCR.  

Que la resposta va ser que no ho sabien encara.  

Que des dels Sindicats es va dir que s’haurien de computar com a hores per Deures Inexcusables o com a 

Treballades, ja que a altres treballadors i treballadores del mateix Departament d’Interior se’ls havia 

enviat a casa imputant Deures Inexcusables.  

Que des del Sindicat SEGCAT hem vist com a Afiliats i Afiliades se’ls incrementaven les Hores de 

Romanent, ja que els dies que no es van poder reincorporar, les Oficines de Suport i/o Administració els hi 

han comptabilitzat com a dia de Festa.  

Que a causa d’aquesta incertesa, una Afiliada que se la va posar en quarantena en el Brot de COVID-19 

que hi va haver en la Comissaria de Lleida al Juliol, un cop li van donar l’Alta Mèdica sense que li haguessin 

fet la prova PCR i en veure que es tenia que reincorporar al lloc de treball, però que no li feien la prova 

PCR (després de reclamar varies vegades tant al seu Centre d’Atenció Primària i com al Servei de 

Prevenció i Riscos Laborals de la DGP), va optar per fer-se una prova PCR en una Clínica Privada, havent de 

pagar un import de 150€.  

A dia d’avui no hem rebut resposta “OFICIAL” per part del Departament d’Interior i de la Direcció General 

de la Policia. Per aquest motiu des del Sindicat SEGCAT reclamem que a TOTS els Mossos i Mosses 

afectats per aquesta situació, en que han vist com se’ls comptabilitzava Festa, incrementant el Romanent, 

es computin com a Hores per Deures Inexcusables, ja que de no fer-ho, ja que es crearia un greuge 

comparatiu entre els treballadors del Departament d’Interior que si se’ls hi ha computat, més incertesa 
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entre els treballadors i treballadores i augmentaria la desmotivació en els Membres del Cos de Mossos 

d’Esquadra.  

Que es procedeixi a abonar les despeses generades a TOTS els Mossos i Mosses que s’hagin vist obligats a 

fer-se la prova PCR pels seus propis mitjans per tal de reincorporar-se al lloc de treball.  

Que aprofitant l’escrit, s’ha tornat a sol·licitar un cribratge i diagnòstic de la COVID-19 a TOT el Cos de 

Mossos d’Esquadra i que es faci públic a la Intranet del Portal de tota la informació actualitzada 

setmanalment de nombre d’infectats i aïllats per COVID-19, del Personal Especialment Sensible al COVID-

19 de baixa i de les Desinfeccions a les Comissaries i vehicles realitzats, per Regions Policials com per 

Comissaries. 

  
 

ELS AGENTS DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA NO HEM DE PATIR UNA MALA 
GESTIÓ DELS DEPARTAMENTS D‘INTERIOR I DE SALUT 

 
 
Recordem a tots el polítics de Catalunya, que calen dirigents preparats i que sàpiguen què és el 

Cos de Mossos d’Esquadra i el que comporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


