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INTERIOR VA DEMANAR AL TSJC QUE ELS MOSSOS ES 

PUGUESSIN REINCORPORAR SENSE PROVA PCR NEGATIVA. 

 

1. A instàncies d’USPAC el TSJC va acordar per Provisió de 14 d’abril que cap 

mosso es reincorporés a la feina sense una prova PCR negativa. 

 

2. El Departament d’Interior va aturar les proves PCR i va presentar recurs el 21 

de abril de 2020 perquè considerava al Ministre de Sanitat com “l’autoritat 

competente” per fer les proves: 

 

 

 

3. La Interlocutòria de 4 de maig de 2020 desestima el recurs de la Generalitat: 
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4. Al dia següent 5 de maig de 2020, el Departament d’Interior acorda reprendre les 

proves PCR a tots els mossos: 

 

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 deliberdament amagar els positius de mossos: a) deixant passar 

21 dies a companys amb síntomes 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. 

La Prefectura els va donar recolzament des del primer dia a la negativa a 

fer proves instades per l’autoritat judicial. 

 

 

Per aquests motius USPAC ha demanat personalment a la reunió mantinguda amb 

sindicats que Miquel Buch i Moya dimiteixi dels seu càrrec, i ha adreçat un escrit al 

President de la Generalitat de Catalunya perquè cessi a Miquel Buch com a Conseller 

d’Interior. 

 

 

Barcelona, 14 de maig de 2020 


