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AMB, Barcelona, 21 desembre de 2020

Benvolgut Sr:
Per la present passo a donar resposta a les qüestions i inquietuds manifestades en el comunicat
i preguntes del seu grup, davant les afirmacions contingudes en el diari EL PERIÓDICO del passat
dissabte en relació a la meva actuació a l’AMB després de ser diagnosticat positiu de COVID 19.
Comprenc perfectament la seva preocupació al respecte, pel que crec que cal puntualitzar els
següents extrems, atès que el que es deia en la referida publicació no s’ajusta totalment a la
realitat:
1) El dissabte 12 de desembre, al migdia ens van fer un PCR -al CAP d'Argentona- al meu
fill major d’edat, a la meva esposa i a mi, perquè el meu fill tenia febre (degut a una infecció
a la boca). De l’exploració va resultar que tots tres teníem la COVID, si bé tots érem
asimptomàtics, i així seguim afortunadament.
2) Quan em van fer el "control" de contactes recents, per part de l'equip de seguiment de la
COVID, varen constatar que no tenien que donar avís preventiu respecte a ningú de l’AMB,
doncs el que em van demanar que facilités és referència a "persones amb les que hagi
estat en contacte a menys de dos metres, durant més de cinc minuts, en els darrers
dies".... i no s'havia produït aquesta circumstància amb cap persona de l’AMB doncs ja
fa setmanes que fem tele-treball i la única persona present al despatx de Secretaria de
presidència està en una dependència separada, i a l’hora d’intercanviar documents
sempre es fa o per mail o en poc temps mantenint les distàncies.
3) Pel que sembla deduir-se de la referència a “fonts de l’AMB”, quan vaig informar el dilluns
de la meva situació, algú es va pensar que jo havia estat a la visita del Ministre Ábalos el
divendres 11 de desembre a l’Estació de la Sagrera–a la que va assistir l’Alcaldessa i
Presidenta Ada. Colau- i que no havia avisat de dita visita per prevenir els possibles
contactes. PERÒ RESULTA QUE JO NO VAIG PARTICIPAR en aquesta visita.
4) També afirma el diari que dilluns 14 desmb. vaig anar a treballar a l'AMB: el que tampoc
no és cert doncs aquell dia, vaig estar confinat al meu domicili.
5) Però sí que és cert que el dimarts dia 15 a primera hora del matí – de forma desencertada
per la meva part- vaig passar pel despatx a recollir papers i instrumental que necessitava
per poder signar a distància (firmadoc). Però no vaig coincidir amb ningú – com sap el
meu despatx està a la 7ª planta- tampoc vaig tenir contacte ni em vaig reunir amb ningú i
per descomptat no em vaig quedar a treballar.
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6) Quan vaig tenir recollit tot el material que necessitava vaig marxar, i vaig avisar al servei
de personal (RRHH) -tal com marquen els protocols- per tal que desinfectessin el despatx.
7) No tinc constància de que ningú del personal de l’AMB s’hagi tingut que confinar ni molt
menys que s’hagi contagiat per causa meva, atès que –com li he dit- en el poc temps que
vaig estar recollint coses al meu despatx no vaig tenir contacte amb ningú, i el despatx va
ser degudament desinfectat.
Demano disculpes pel desplaçament del dimarts al matí, que no hagués tingut que fer, malgrat
totes les circumstàncies de prevenció que li he explicat, però també demano que tingui per aclarits
els demés extrems objecte de publicació no ajustada a la realitat.
Quedo a la seva disposició per qualsevol aclariment o ampliació.
cordialment
Salvador Milà
Director
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