
 

 

Hble. Sra. Alba Vergés 
Consellera 
Departament de Salut 
Travessera de les Corts, 131-159 
Pavelló Ave Maria  
Barcelona 
 
 
Honorable consellera, 
 
Com vostè ja coneix, les entitats associades a la nostra organització empresarial estan rebent 
nombroses denúncies per part dels sindicats perquè posin a disposició dels nostres treballadors 
i treballadores les mesures i els equips de protecció individual necessaris per protegir-los/les de 
la transmissió de la COVID-19. Algunes d’aquestes denúncies han arribat fins i tot als Tribunals, 
i en particular a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si bé aquest òrgan 
judicial ha requerit als centres perquè proporcionin al personal totes les mesures de protecció 
necessàries “en el moment que rebin els EPIS”. 
 
En aquest sentit, els centres associats a La Unió compleixen amb el procediment d’actuació 
davant dels casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, establert per la Subdirecció 
General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, i s’estan portant a terme totes 
les accions i decisions orientades a cobrir aquestes necessitats, intentant preservar en tot 
moment la salut i la seguretat dels nostres professionals. 
 
Les autoritats sanitàries han assumit el comandament únic de la política sanitària per lluitar 
contra aquesta situació (Reial Decret 463/2020, de 14/03, pel qual es declara l’estat d’alarma), i 
el subministrament centralitzat dels productes sanitaris o d’altres productes necessaris per a la 
protecció de la salut que es vegin afectats per excepcionals dificultats d’abastiment (Reial 
Decret-Llei 6/2020, de 10/03). En conseqüència, el Servei Català de la Salut, que actua en qualitat 
d’autoritat delegada del Ministeri de Sanitat a Catalunya, ha de procurar que el sistema de 
distribució centralitzada del subministrament d’aquests productes sigui el més àgil possible i 
arribi amb normalitat als centres, cosa que actualment no està passant. 
 
És per aquest motiu que procedim a posar aquestes denúncies en coneixement del Servei Català 
de la Salut, per tal que adopti les mesures necessàries per donar compliment als requeriments 
que els nostres centres estan rebent per part dels sindicats, i per poder complir amb la mesura 
cautelar imposada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Així mateix us comuniquem que traslladarem còpia d’aquest escrit als sindicats denunciants 
perquè en tinguin constància. 
 
Atentament, 
 
 
 
Comitè Permanent COVID-19  
 
Barcelona, 3 d’abril de 2020 
 
 
Nota: El Comitè Permanent COVID-19 està format per: Enric Mangas, president; Joan M. Adserà, 
vicepresident 1r; Ramon Massaguer, vicepresident 2n; Jaume Duran, secretari; Xavier Mate, vicesecretari 
i Roser Fernández, directora general 


