27.20 Circular Informativa
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DENEGA
DETERMINADES MESURES CAUTELARS SOL·LICITADES PELS SINDICATS
Mitjançant interlocutòria de 9 d’abril de 2020 la Sala Social del TSJ de Catalunya ha estimat en
part una demanda de mesures cautelars interposada contra l’Institut Català de la Salut pel
sindicat CGT.
La part dispositiva de la interlocutòria requereix a l’ICS en els següents termes :
“…..que proceda a facilitar al colectivo afectado los EPIs i EPCs que reclaman en la
medida de sus posibilidades actuales y en cuanto al tipo y calidad de éstos se deberá
ajustar a la exigencia de homologación que correspondran de acuerdo con el grado de
riesgo que cada sanitario deba asumir”.
Val a dir que el sindicat demandant sol·licitava per a tots els professionals sanitaris (personal
mèdic i infermer, zeladors, llevadores, auxiliars d’infermeria, tècnics, fisioterapeutes) que
estiguessin en contacte amb qualsevol tipus de pacient, tant de baix risc com d’alt risc, els
següents equips de protecció: mascaretes FFP2 i FFP3 autofiltrants i resistents a fluids, doble
guants de nitril o làtex, bata, vestit/”buzo”, “gorro”, polaines i gafes integrals.
La Sala argumenta per fonamentar l’estimació parcial que és notori que no s’estan facilitant els
equips de protecció necessaris per evitar riscs biològics però que no es pot estimar de la manera
tant absoluta que es postula.
Més important que el contingut de l’estimació parcial de la part dispositiva és la desestimació de
determinades mesures cautelars demanades pel sindicat accionant, que eren les següents:
a)

Que totes les persones treballadores especialment sensibles (malaltes del cor, amb malaltia
respiratòria crònica, immunodeprimides, amb càncer, diabètics, hipertensos, majors de 60
anys, embarassades i lactants) es poguessin absentar del treball.

b)

Que es realitzi el test PCR a tot el personal.

c)

Que no es reincorpori a la feina el personal que hagi estat confinat per contagi o aïllat
preventivament per contacte, mentre no s’obtingui un resultat negatiu en el test PCR.

La Sala remet al sindicat demandant al procediment de conflicte col·lectiu per tractar els temes
de fons que planteja en la seva demanda de mesures cautelars.
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Els motius de de la desestimació són:
1.

En relació a la petició de que tots els treballadors especialment sensibles puguin absentar-se
del treball, la Sala argumenta que la “medida solo se puede adoptar previa evaluación la
concreta persona, el trabajo que realiza, la concreta causa que le convierte en un trabajador
necesitado de especial protección, y su exposición al riesgo”.

2.

En relació a la realització de la prova PCR a tot el personal o a que no es reincorpori la
persona treballadora que hagi estat en aïllament preventiu per simptomatologia COVI-19 o
contacte amb persones contagiades, la Sala argumenta “que siendo notorio que el Ministerio
de Sanidad no puede obtener este tipo de test en el número que necesita, en estos
momentos no es posible acceder a lo solicitado” i es remet al que determinin les autoritats
sanitàries d’acord amb els protocols establerts.

La Sala Social introdueix una mica de seny davant de la proliferació de demandes de mesures
cautelars i també de denúncies davant la Inspecció de treball sol·licitant mesures que a priori
saben d’impossible compliment en la situació actual de la que són perfectes coneixedors.
Barcelona, 15 d’abril de 2020.
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