
             

CCOO , sindicat majoritari a la 

Taula General de la Funció Pública. 

 
 

        

DENUNCIEM DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL LA MANCA 

DE VACUNACIÓ DELS COMPANYS I COMPANYES MAJORS DE 

55 ANYS I PERSONAL DE L'ESCALA DE SUPORT. 
 
 

Us fem un petit resum de les accions que CCOO hem fet per tal d'aconseguir la vacunació del CME: 
 

1. El passat dia 14 de gener, des de l'Agrupación de Seguridad Pública de la Federación de 
Servicios a la Ciutadanía de CCOO, ens vàrem dirigir al Ministeri de Sanitat del Sr. Illa, per 
tal de demanar-li que les policies Autonòmiques i Locals, fossin incloses dins del programa 
de vacunacions que es duria a terme als col·lectius policials de les Forces i Cossos de 
Seguretat de l'Estat. 
 
2. Posteriorment a data 21 de gener del 2021, el Ministeri de Sanitat, ens va remetre 
contestació a les CCOO, confirmant que les policies autonòmiques i locals estarien 
contemplades dins de l'estratègia de vacunació enfront de la Covid-19 a causa dels riscos 
d'exposició que assumeixen. 
 
3. El passat 9 de febrer de 2021, des del Sector de Mossos de CCOO, de la Federació de 
Serveis a la Ciutadania, i en particular des de la Coordinació del Sector de Mossos i de 
l'Agrupació de l'Escala de Suport, vam traslladar petició al Director General de la Policia 
de la Generalitat Mossos d'Esquadra per tal de demanar que inclogui als i les treballadores 
del CME majors de 55 anys i també al personal de l'Escala de Suport DINS DE L'ACTUAL 
PLA DE VACUNACIÓ que s'està aplicant. 
 
4. Després d'esperar un temps raonable, NO HEM REBUT cap contesta per part del Director 
General de la Policia i per aquest motiu, des de les nostres estructures, mitjançant 
l'Agrupación de Seguridad Pública de la Federación de Servicios a la Ciutadanía de CCOO, 
ens vam dirigir al Ministerio de Sanidad i en concret a la Ministra Dª. Carolina Darías San 
Sebastián per demanar-li que s'apliqui de forma correcta el pla de vacunació en aquells 
territoris que encara no s'està fent, entre els quals es troba Catalunya. 

 
Una vegada exposat el resum de les accions sindicals que hem realitzat i que van donar com a 
resultat que el CME fos inclòs dins del pla de vacunació que actualment s'està realitzant, ens trobem 
que de forma totalment indigna, la casa no ha inclòs en el pla de vacunació ni als companys ni 
companyes majors de 55 anys, ni al personal de l'Escala de Suport del Cos de Mossos. 
 
Des de CCOO NO ENS CANSAREM de demanar que la vacuna sigui un dret per tots i totes sense 
excepció. 
 
Per aquest motiu, que avui HEM DENUNCIAT AL DEPARTAMENT D'INTERIOR I EN CONCRET 
SUB-DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL DEPARTAMENT 
D'INTERIOR davant de la Inspecció de treball per l'incompliment de l'aplicació de les vacunes als 
treballadors i treballadores referides anteriorment. 
 
No només es tracta d'un greuge comparatiu sense precedents, sinó que a més estan jugant amb la 
salut de tots i totes. 
 
 
 
 


