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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

MESURES EFECTIVES PER CONTENIR LA PANDÈMIA COVID19 

 

Sabem que són temps difícils, que la Pandèmia del COVID19 encara està activa i ens ha deixat de 

moment 12.631 persones mortes a Catalunya. Com hem dit en darrers comunicats i publicacions, 

un dels responsables de la situació de la Pandèmia del COVID19, ha estat el Gobierno de EspaÑa, 

però hi ha hagut decisions del Govern de la Generalitat que s’han pres tard, algunes massa ràpid, 

fent resolucions sense indicar en base a quina llei es basen les mesures o quin règim sancionador 

s’ha d’aplicar. Aquest fet provoca una situació de confusió a la població, ja que algunes mesures 

queden en recomanacions, altres en obligacions i altres que en principi són obligacions finalment 

passen a recomanacions. No pot ser que, en aquests moments, no s’hagi desenvolupat i articulat 

les infraccions i sancions de la Llei 18/2009, de 22 d’Octubre, de Salut Pública, per tenir una Eina 

Essencial per poder fer complir les obligacions per contenir la Pandèmia del COVID19, sense 

haver de posar en risc els Agents dels Cossos dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals de 

Catalunya. 

Sabem que des del 15 de Març al 23 d’Abril, hi ha hagut més de 60.000 denúncies relacionades 

amb la Pandèmia COVID19, de les quals 6.437 han estat per resistència a l’autoritat, 512 per 

faltes de respecte als cossos de seguretat, 263 per negar-se a identificar i s’han practicat 573 

detencions. 

Si s’hagués tingut una eina similar a la que es té en matèria de Trànsit o com alguns Ajuntaments 

tenen en matèria d’Ordenances Municipals, nomenclàtor amb les infraccions i sancions ben 

especificades, i ben desenvolupat en cas que els infractors siguin estrangers (en sancions de 

Trànsit s’immobilitza vehicle si no realitza el pagament), segurament, primer de tot, moltes de les 

denúncies de resistència i faltes de respecte s’haguessin evitat, no s’hagués exposat als Agents a 

situacions de risc, la Població s’hauria conscienciat millor i s’hauria descongestionat el Sistema 

Sanitari. 

Per aquests motius, avui hem sol·licitat al MHP Quim Torra i Pla i a la H. Consellera de Salut Alba 
Vergés, que es procedeixi al desenvolupament de les infraccions de la Llei de Salut Pública i les 
Sancions de la mateixa manera que es fa en matèria de Trànsit o Ordenances Municipals, per 
poder disposar d’una Eina Essencial per contenir la Pandèmia del COVID19. 
Des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, ens agradaria viure en una societat madura 
i responsable que amb avisos persistents no calgués aplicar cap mesura més, però 
malauradament això és una Utopia. Tornem a recordar que estem davant una Pandèmia, on ja 
han mort més de 12.631 persones a Catalunya. Si s’ha d’actuar, actuem amb les eines 
necessàries i desenvolupem al màxim totes les competències que disposem ara com una 
Comunitat Autònoma d’EspaÑa. No podem dependre de la bona voluntat de la ciutadania. Si els 
polítics que estan a primera línia no poden fer el màxim per capgirar aquesta situació i tornar a la 
normalitat, només els hi queda dimitir o convocar eleccions, pel bé del poble de Catalunya. 


