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Barcelona, 14 de maig de 2019 

 

Molt Honorable Sr. Joaquim Torra i Pla 

President de la Generalitat de Catalunya 

Palau de la Generalitat 

Plaça de Sant Jaume, 4 

08002 Barcelona 

 

Molt Honorable President, 

 

Com a sindicat representatiu del cos de Mossos d’Esquadra-Policia de la Generalitat 

de Catalunya li volem exposar l’absoluta desídia i actuació deliberadament contrària 

a la salut dels mossos i de les nostres famílies, per part del conseller d’Interior Miquel 

Buch i Moya.  

 

A instàncies d’USPAC el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acordar per 

Provisió de 14 d’abril que cap mosso es reincorporés a la feina sense una prova PCR 

negativa, després de haver estat en una baixa mèdica per contacte, exposició o 

símptomes de Covid-19. 

 

El Departament d’Interior va decidir aquell mateix dia 14 d’abril de 2020 aturar les 

proves PCR i va presentar recurs el 21 de abril de 2020 perquè considerava que la 

única persona competent en aquesta matèria era el Ministro de Sanidad del Gobierno 

de España, Sr. Salvador Illa. Li acompanyem retall del recurs interposat a instàncies 

del responsable de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior Sr. Brauli Duart. 
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En el recurs va demanar deixar sense efecte el requeriment judicial i que es poguessin 

reincorporar els Mossos sense fer una prova PCR negativa. 

 

La Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de 4 de maig de 2020 va desestimar 

el recurs interposat pel Departament d’Interior. 

 

L´endemà, dia 5 de maig, després d’aturar durant 21 dies les proves PCR als mossos, 

va indicar que es reprenien perquè fins a aquell moment no li havia autoritzat el 

Departament de Salut presidit per la Sra. Alba Vergès.  

 

Les conseqüències d’aquesta gestió ha estat nefasta i de forma intencionada s’està 

jugant amb la salut de tots: 

 

· 21 dies sense fer proves PCR.  

 

· Companys contagiats i contagiant a les seves famílies, pares i fills. 

 

· D’altres obligats a reincorporar-se sense PCR i donant positiu. 

 

· Han volgut deliberadament amagar els positius de mossos: a) deixant passar 21 

dies a companys amb símptomes i ara moltes proves surten negatives; i b) obligant 

a fer-se les proves ells sense personal sanitari ni formació. 

 

· Ni ha donat equips de protecció, ni els dona, ni fa cap formació. Els mossos seguim 

comprant-nos el material de protecció i deixats de la mà de Déu. 

 

No és possible que Miquel Buch es mantingui un dia més en el seu càrrec. Té l’oposició 

frontal de tot el col·lectiu, inclús de la Prefectura. No podem continuar treballant quan 

el nostre màxim responsable actua directament contra els mossos. El col·lectiu no té 

cap confiança i li demanem, com a màxim responsable del cos de la Policia de la 

Generalitat-Mossos d’Esquadra que cessi del seu càrrec a l’actual conseller d’Interior 

Sr. Miquel Buch i Moya. 

Atentament, 

 

David Lijarcio Cobo                                        

President          
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