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Us volem comunicar que l'Administració ha fet arribar als sindicats una
proposta de decret de Segona Activitat. Aquesta proposta la teniu penjada a les
webs sindicals del coso

En una primera impressió, a falta d'examinar-Ia encara més profundament,
aquesta proposta és infumable, Ul1avergonya, un insult, una clara discriminació
envers al cololectiu que, a causa d'accidents i malalties, pugui patir una invalidesa
permanent estant en actiu en el servei.

La Conselleria d'Interior vol impedir als discapacitats I'accés a la situació
administrativa especial de segona activitat contemplada a la Llei de la Policia de la
Generalitat- Mossos d'Esquadra 10/94. Els arguments que ha utilitzat davant el
mitjans de comunicació, a traves del Sots-director de Recursos Humans de la Direcció
General de Policia, i ara en aquest decret per tal d'impedir que els discapacitats
podem tenir accés en aquesta situació, són patetics i humiliants posant en dubte i en
qüestionament, fins i tot, el sistema de prestacions socials i económiques de la
Seguretat Social.

Un arguments que no tenen raó de ser en el moment en que en un cos de
Bombers que depen de la mateixa conselleria els discapacitats poden continuar
treballant en segona activitat amb tots els seus drets intactes. Valem menys que els
bombers? Ha de ser diferent la política social depenent del cos al que pertanyis?

Les persones que avui dia puguin patir algun tipus de malaltia, amb aquest
decret a la ma, es poden trobar que els acabin traient I'uniforme, la credencial, I'arma,
la seva dignitat, inclús quedar-se sense feina o passar a tenir una de precaria com
pretén l'Administració. Ja que la majoria de persones que passen per I'INSS acaben
amb una incapacitat permanent total.

Us agrairíem que reenviéssiu aquest correu a tots els vostres
companys i que el poguéssiu penjar als vostres serveis.

Atentament,
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