98/2020

DENUNCIEM ELS CONTROLS DEL PLA ORIS DE
PONENT A INSPECCIÓ DE TREBALL
El passat dia 04 de juliol de 2020 es va rebre comunicat d’actualització del Pla ORIS,
on es comunicava el tancament imminent de la comarca del Segrià per motius
sanitaris que tots ja coneixem.
Més de 200 agents comunicava el Departament d’Interior que realitzarien els controls
per tal de no deixar entrar ni sortir als ciutadans de la comarca i que era previsible
que hi hagués canvis en la planificació horària.
El que ha dit el Departament d’Interior era que els Mossos es trobarien amb les
següents condicions de treball:
-

Fins a 37 ºC de temperatura
Exposicions solars de més de 6 hores sense cap mena de protecció
Tendals de protecció en alguns punts però la gran majoria sense, o amb poca
efectivitat per desenvolupar la tasca.
Uniforme pantaló llarg, camisa i antibales i una mísera ampolla d’aigua que a la
mitja hora ja no es pot beure
Un entrepà
Manca de relleus en la majoria de punts
Manca de desinfecció dels vehicles policials i dependències policials per torn de
treball per empreses especialitzades i homologades.

DESPROPÒSIT!!!!

Per si no hem patit prou amb el TOGA, amb el confinament d’Òdena, i altres serveis
on els Moss@s ho donen tot, per rebre una altra vegada aquest maltractament,
LAMENTABLE I VERGONYÓS!!!
Mossos marejats, deshidratats, amb cremades a la pell i amb molts números
de sofrir lesions importants.
El Pla ORIS del PROCICAT com sempre molt tècnic i estètic, però a l’hora de la veritat,
qui vetlla pels Mossos??? On surt en aquest Pla el Grup de contingència que vetlli
perquè els Mossos puguin realitzar el servei amb garanties??? Sempre hem que patir
els Moss@s de carrer les conseqüències??? Clar per a vostès no som més que
números, si cau un, doncs planifico un altre..
Com sempre, l’última via, denúncies, aquesta vegada a Inspecció de Treball.
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