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Tal com us varem comunicar l'Associació, ja a comen<;:at la seva
trajectoria amb alguns contactes a nivell Institucional, i estem
I'espera que molt aviat tinguem mes reunions per tal de donar solució
als problemes de la segona activitat en el cos de Mossos d'Esquadra.

Una de les properes actuacions que vol portar a terme
l'Associació,es donar-se a coneixer a tot el col.lectiu del cos de Mossos
d'Esquadra.

En I'actualitat no tenim gaires recursos, com ja podeu veure en
I'anagrama consta la paraula web, pero sense adre<;:a,el motiu es per
la manca de recursos.

Des de l'Associació em considerat que aquest tema concret de la
segona activitat, ens afecta els que ja estem esperant-Ia i als altres
companys que puguin ten ir algun problema de salut, i pensem que es
cosa de tots, i deixant de banda les ideologies, us voldríem demanar la
vostra coHaboració sense que suposi cap despesa per la vostra
organització.

Voldríem, si fos possible que possessiu en la vostra pagina web
de accés per a tothom aquesta carta, la carta de presentació a tot
el col.lectiu i un full d'afiliació, que es tan per persones afectades
com per persones que simpatitzin amb la tasca que vol portar a terme
l'Associació i que no es altre que intentar ajudar en la mesura de les
seves possibilitats i coneixements per les experiencies del propis
membres a companys que pugin trobar-se en situacions que puguin
ésser motius d'invalidesa.
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L'altre petició que us volem fer, suposem que quedaria pendent
per despres de les eleccions Sindicals, i seria que les vostres
organitzacions donessin el vist i plau, perque representants d'aquesta
Associació poguessin assistir a les reunions de segona activitat amb
l'Administració, qüestió que en una de les primeres cartes ja se Ii va
demanar al Conseller d'Interior.

Quedem a la vostra disposició, per tal de mantenir els contactes
que considereu i poder fer un front comú en relació a la segona
activitat.

Atentament

J ' ,
Angel Gomez-Quintero Mora
President AIL-MED
Advocat
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A tot el col.lectiu del Cos de Mossos d'Esauadra

Barcelona 28 de juny de 2007

Us volem informar de la creació de I'ASSOCIACIÓ PER A LA
INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOSD'ESQUADRA AMB DISCAPACITAT,
deixant ciar que al darrere no hi cap sindicat ni partit polític.

L'Associacióha estat creada per uns Mossos amb una incapacitat
permanent, com a conseqüencia d'un accident laboral o per una
malaltia comuna, els qual reclamen I'aplicació de la Llei 10/94 del
cos de Mossosd'Esquadra en relació a la segona activitat.

Les exigencies que es donen en el cos de Mossos d'Esquadra no
són les mateixes que en altres cossos de l'Administració, tant a nivel!
físic com psíquic, per tal motiu els membres del cos són més
susceptibles de patir una discapacitat, tan sigui per un accident,
com pel transcurs del temps.

Sembla irracional i discriminatori, que I'administració reservi
places per disminu"its ( cec, paraplegic, sord, diabetic, etc. ) pero que
els que ja són funcionaris de cossos especials amb un alt risc de patir
una DISCAPACITAT, es trobin que no es pugin destinar a una altra
pla~a, tal com permet la seva regulació específica, i que en el Cos de
Bombers es dur a terme amb la major normalitat.

El tema no és tant complicat, ja que la segona activitat es pot fer
tant en el propi cos de Mossos com en un altre Cos de
I'administració, segons regula la Llei 10/94, articles del 61 al 64 i
I'article 31.3, el que manca es la voluntat política per solucionar-ho, i es
per aquest motiu que es creen perjudicis greus a les persones amb
discapacitat, les quals tenen problemes greus per trobar feina.

Manifestem que en relació a les discapacitats, s'esta vulnerant la
Directiva 2000/78CE del" Consejo de la Unión Europea, de 27
de novembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación."
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A I'empara de I'esmentada Directiva és discrimina oer raó de
discaoacitat. en diferents nivells i que son els següents:

1- Tal com he dit l'Administració, reserva lIocs de treball per a
persones amb una disminució o discapacitat, fixada en altres cossos de
I'administració, no pels Mossos d'Esquadra.

Quan una persona amb discapacitat és nomenada funcionaria
Ii és assignada una destinació, per tal motiu és del tot incongruent que
un funcionari de carrera es quedi sense feina.

Recordar la Llei 10/94 del cos de Mossos d'Esquadra, la qual
permet realitzar la segona activitat dintre del cos de Mossos
d'Esquadra o en un altre cos de I'administració.

Es podria donar el cas que una persona accedís a la funció pública
amb I'amputació d'un bra<;i que un funcionari d'un cos especial perdés
un bra<;i és quedés sense feina, realment aquesta forma d'actuar es
discriminatoria, es miri com es miri.

2.- També és discrimina en relació al tractament que fa
l'Administració amb les incapacitats permanents en funció del cos al
que es pertany.

En el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya esta
regulada la segona activitat pel Decret 241/2001 de 12 de setembre, en
aquest reglament un bomber amb una incapacitat permanent
total de I'INSS, en un període curt, per resolució del Secretari
General d'Interior és destinat a la segona activitat.

El cas d'un Mosso d'Esquadra, segons informació de la propia
Administració, amb una incapacitat permanent total del I'INSS, es
queda sense feina, no pot fer de mosso en segona activitat, ni
tampoc la pot fer en un altre cos de l'Administració, tal com regula la
Llei 10/94.

Considerem que el tracte que rep una incapacitat permanent total
és totalment discriminatoria per raó de discapacitat, ja que dintre
de la funció pública el tracte ha d'ésser igualitari, per tal motiu, en el
cas del Mossos s'hauria d'aolicar oer analoaia el Decret deis
Bombers, per tal d'evitar situacions discriminatories.
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3.- Una tercera discriminació per raó de discapacitat es dóna en
I'aplicació que fa l'Administracióde la Llei10/94.

La modificacióde la Llei 10/94 per la Llei2/2003, que beneficia
només els agents en practiques del cos de Mossosd'Esquadra, quan
pateixen una lesió en I'exercici de les seves funcions i no als
funcionaris de carrera.

Modificació fruit del succés ocorregut a un company en practiques
que va Quedar DaraDleaic per un tret a I'esquena en la fugida d'un
pres, al traslladar-Io a un hospital.

Aquesta modificació permet que un agent en practiques sigui
nomenat funcionari del cos de Mossos, amb adaptació del lIoc de
treball segons les seves capacitats.

El tracte entre un aspirant i un funcionari del cos de Mossos
d'Esquadra, és totalment discriminatori, ja que es podria donar la
situació següent:

Accident de dos agents del cos de Mossos d'Esquadra, I'aspirant
pateix una amputació del brac; esquerra i el funcionari de carrera
també, la solució que dóna I'administració, per aplicació de la Llei
I'aspirant és nomenat funcionari de carrera del cos de Mossos i el
Mosso que ja era funcionari de carrera del cos de Mossos es queda
sense feina.

Els arguments que esta donant I'administració son
contradictoris:

1.- Que és incompatible estar en segona activitat i tenir una
incapacitat permanent. Respecte aquest apartat en tota la Generalitat
no podria treballar cap persona que tingués una incapacitat
permanent, cosa que no passa, tan en els cossos generals com en
cossos especials com per exemple els Bombers, o en el propi cos de
Mossosque permet nomenar un aspirant amb una incapacitat.
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Hi ha dintre del cos de Mossos agents que no poden fer les
tasques ordinaries regulades en I'article 11 i 12 de la Llei 10/94, i de
forma camuflada son destinats a feines de caire complementari, i en
alguns casos se'ls hi ha dit que si no volen la nova destinació
I'administracióenviara el seu expedient a I'ICAM,per tal de fer una
proposta de incapacitat permanent a I'INSS.

No pot ser incompatible, sempre que estigui regulat, que la
persona mantingui les seves capacitats de treball, sempre que pugui fer
algunes de les tasques complementaries, etc., per tal motiu no es dona
aquesta incompatibilitat.

2.- Que la Llei d'incompatibilitat del personal funcionari, diu que
no es pot cobrar la pensió i la nomina ja que son pagaments aprovats
en els pressupostos i que no es poden cobrar dos sous de
I'administració, és a dir, diners públics , aquest argument cau pel
seu propi pes en base al següent:

Primer de tot una pensió d'incapacitat no es una retribució,
per tal motiu no pot ser incompatible, ja que si fos així les persones que
accedeixen a places de discapacitat tindrien que renunciar a la pensió,
cosa que no passa.

En segon lIoc, la Llei d'incompatibilitats diu, que no es compatible
el cobrament de la jubilació amb les retribucions d'un lIoc dins de
I'administració, entenem que es molt diferent una jubilació a una
incapacitat.

En tercer lIoc seria incompatible si no estigues regulat per
una lIei o decret de caire especial com pot ser la norma deis Mossos
d'Esquadra i deis Bombers, pensavem que primer s'apliquen les normes
especials sobre les generals.

En quart lIoc, en el cas del cobrament per part de l'Inss per una
incapacitat permanent parcial, que esta en 24 mensualitats, al ser diner
públic també seria incompatible, segons els parametres que fa servi
I'administració, realment resulta anecdotic.

També seria incompatible les indemnitzacions per lesions no
invalidants, segons els criteris de I'administració o la pensió de vidu'itat.



ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS
D'ESQUADRA AMB DISCAPACITAT

ADRE<;A:CARRERSARDENYANÚM.355 PIS 1 PORTA1, 08025 BARCELONA
ADREC;;:AELECTRÓNICA:advocataqqm@)icab.cat

MÓBIL: 649373851
FAXI TEL.: 93 4593326

WEB:

REGISTRE NÚM.: 34385 NIF:G64545742

Aquesta Associació el que defensa es I'aplicació del que ja
esta regulat en la Llei 10/94 del cos de Mossos d'Esquadra i en
allo que fos necessari, s'apliques el Decret 241/2001 de 12 de
setembre del cos de Bombers i que de forma automatica, els que
tenen una incapacitat permanent total, per resolució del Secretari
General d'Interior fossin destinats a places de segona activitat.

Recordar que tan el cos de Mossos i el de Bombers depenen del
departament d'Interior, que són cossos especials, i degut a la seves
funcions ordinaries, tenen tots el números de patir moltes mes
discapacitats.

Recalcar que una incapacitat parcial en un cos general de
l'Administració, en el cas de Mossos i Bombers quasi segur que seria
una total, per tal motiu el fet de regular la segona activitat és com una
reserva de lIocs de treball a posteriori i poder destinar aquests
funcionaris atasques administratives que són destinacions
complementaries.

Per aixo, des de la nostra associació, oferim la nostra coJ.laboració
i experiencia a tots per tal de treballar plegats en tot el que fa
referencia a la segona activitat i minimitzar les penúries que han de
passar tots els companys que han patit una perdua de
condicions, tant a nivell físic com psíquic i per tant pugui
esdevenir en una incapacitat permanent.

Per formar part de l'Associació,només ens teniu que envia el full
d'afiliació per fax o corre u electronic, ja que per falta de recursos
encara no tenim pagina web.

Per tal de donar suport a la tasca que vol fer l'Associació,Doden
ser socis tan els funcionaris afectats per malalties o incapacitats, com
també els funcionaris que simpatitzin amb allo que vol resoldre aquesta
Associació.

Voldríem demanar a tot el coJ.lectiu que si sap d'algun
company, que estigui fora del cos amb una incapacitat
permanent, Iifaciliti aquesta informació per si te interes en se soci de
l'Associació.
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Comunicar que l'Associació ja ha tingut contactes amb el
Departament d'Interior i amb partits representats en el Parlament de
Catalunya, per tal de trobar una solució a un problema greu, ja que
ningú esta lliure de patir una malaltia o un accident.

Tal com he dit, degut a la manca de recursos vam demanar ajuda
al Sindicats del cos de Mossos d'Esquadra, amb la finalitat de penja
aquesta comunicació a les seves webs i arribar a tot el coJ.lectiu.

Des de l'Associació volem agraí als Sindicats, que hagin penjat
a les seves pagines aquest comunicat, ja que es un problema de tots,
deixant de banda sigles i ideologies.

Atentament

Salvador Gimeno Martínez
Secretari Tip 1265

"ngel Gómez-Quintero Mora
President Tip 1270
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L'AFILIACIÓ ES GRATUITA

FULL AFILIACIÓ A L'ASSOCIACIÓ PER A TOTHOM

COGNOMS, NOM DATA NAIXEMENT

NÚM.AGENT PROMOCIÓ

DESTINACIÓ

ADRECA PARTICULAR

POBLACIÓ

COMARCA PROVÍNCIA

TELEFON MOBIL FAX

CORRE U ELECTRONIC

GRAU INCAPACITACIÓ INSS I DATA

ACCIDENT
0/0 DISMINUCIÓ ICASS I DATA LABORAL sí NO

LESIONS O MALALTIA

LESIONS O MALALTIA NO INCAPACITANT

SIGNATURA I DATA OBSERVACIONS


