ROMANENT O PERMÍS PER DEURES INEXCUSABLES?
VET AQUÍ EL QUID DE LA QÜESTIÓ
Arran de la demanda interposada per la 3SINDICAL, en data 06 d’Abril de 2020, el Jutge
estima la realització de tests PCR a TOTS els membres del Cos de Mossos
d’Esquadra a efecte d’aïllar els focus de contagi i evitar la propagació del virus, a
més de dotar del material adequat per a la protecció dels efectius i desinfecció de les
dependències i vehicles del CME.
L’Administració comença a realitzar test PCR des d’Egara i principals comissaries del
territori PERÒ comencen a incorporar-se companys que han estat els 14 dies aïllats per
simptomatologia o per haver estat en contacte directe amb persones que han donat
positiu en COVID19 sense haver-se fet la prova PCR, un sense sentit tot plegat, per la
reincorporació a la feina sense saber del cert si són positius en COVID19 i, per tant,
possibles focus de contagi a la resta de companys.
Però una resolució judicial posterior, relacionada amb la demanda 8/2020 de la Sala
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), dictamina que els companys
que han estat confinats a casa en relació al Covid 19 (ja sigui per sospita, per relació
estreta o per test positiu) encara que el metge els hi doni l’alta mèdica, NO poden
reincorporar-se al servei fins que no se’ls realitzi la prova COVID19 i aquesta sigui
negativa. Es crea un”buit legal” on l’Administració interpreta que al no poder planificar
jornades de treball, les hores no realitzades aniran augmentant la bossa de romanent. Fet
que la 3SINDICAL està totalment en contra i insta a l’Administració a què rectifiqui i se’ls
apliqui el permís per deures inexcusables ja que es tracta d’un fet sobrevingut i aliè a la
seva persona.
L’Administració, ara per ara, només contempla atorgar el permís per deures inexcusables
als companys que són especialment sensibles al COVID19 i a aquells que pateixen
simptomatologia o han estat en contacte directe amb persones que han donat positiu en
COVID19.
En data d’avui ens han confirmat que els companys de la Policia Científica deixen de fer
els tests PCR i serà personal sanitari els encarregats de realitzar els tests de detecció de
COVID19 (sense especificar l’inici dels mateixos, ni el lloc per a la seva realització).
COMPANY, EN EL CAS QUE ET DONIN L’ALTA MÈDICA SENSE HAVER-TE FET LA
PROVA COVID19, TRUCA A LA TEVA OFICINA DE SUPORT I SOL·LICITA EL
PERMÍS PER DEURES INEXCUSABLES, DAVANT LA DENEGACIÓ IMPUGNAREM
LA RESPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ AMB EL CONSEQÜENT PROCEDIMENT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.
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