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 Benvolguts companys de l’Associació: 
 

Barcelona 22 de desembre de 2007  
 
 Us volem comunicar que el dia 20 de desembre en el Ple del Parlament els 
Partits que donen suport al Govern, ens han denegat, per 68 vots en contra que 
l’Associació pugui participa en les negociacions de segona activitat. Estem d’acord en 
que la representació és dels Sindicats, però voldríem saber quin mal hi ha en que 
pogués participa l’Associació amb veu però sense vot, com a persones afectades. 
 
 En relació al projecte de Decret, a grans trets, no criem que variï molt a no ser 
que els informes a que està sotmès un Decret facin varia alguna cosa. 
 
 Us volem explicar, modestament, en un resum, la nostra visió del que pot 
passar, si les coses acabant tal com estan. 
 
 1.- En relació a poder fer la segona activitat en el cos de mossos o en un 
altre cos de la Generalitat, ens neguen el dret de quins casos podran  escollir on es 
vol fer, tal com està recollit en la Llei.  
 
 2.- Les  places no són considerades com serveis complementaris per les 
persones de 57 anys, o més, i pels que tinguin una disminució física o psíquica. 
 
 3.- En relació als accidents laborals penseu que la potestat de la Mútua és 
total, des de fer propostes de disminució no invalidant, fins a poder proposar 
incapacitats permanents a l’INSS, la única solució és presenta les corresponents 
reclamacions prèvies i desprès la demanda a la jurisdicció social. Tot el relacionat amb 
l’INSS i la Mútua sempre al Jutjats del Social. 
 
 4.- En relació a les malalties comunes l’ICS, com ja sabeu, en la Incapacitat 
temporal no pot fer constar la mateixa, ni fer propostes d’incapacitat permanent sense 
la vostra autorització, el que no es pot fer és allargar molt les baixes, i sobre tot no es 
pot arribar als 12 mesos, ja que la pròrroga  ara és competència de l’INSS.  
 
 S’ha de vigila en les baixes llargues ja que en qualsevol moment Inspecció 
Medica et pot citar per una revisió, si no et presentes l’alta és automàtica, si vas a la 
revisió et poden donar l’alta o continuar amb la baixa, que serà controlada per la 
Inspecció. El fet de tenir una baixa -per exemple, 2 mesos i treballes 1 més, tot seguit 
una altra baixa de 2 mesos mes-, si el motiu és el mateix, se sumen els mesos de 
baixa, perquè no es sumin s’ha d’espera durant 6 mesos treballant o que el motiu 
sigui diferent. Referent a les altes obligatòries la impugnació correspon als Jutjats del 
Social.  
 
 Tal com heu vist, en el Decret es fa consta la intervenció del Servei 
d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció 
General de la Policia, en tot el procediment de la tramitació de la segona activitat, 
inclosa una revisió obligatòria si portes tres mesos de baixa. Considerem que les 
garanties queden en entredit ja que formen part del mateix   organisme, i com  menys 
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informació sobre la salut tinguin de vosaltres molt millor, heu d’anar molt amb 
compte, ja que en el cas d’haver de presentar demandes en el Social o el Contenciós 
són proves en contra vostra. Els que teniu alguna malaltia i podeu aguantar aneu en 
compte i mireu d’anar fen, fins que un Govern amb polítiques socials de veritat arregli 
les situacions que és puguin donar.  
 
 5.- En relació a les incapacitats permanents exclou a la absoluta i a la gran 
invalidesa, quan en la Llei General de la Seguretat Social es diu que poden treballar, 
això ha estat reconegut per la pròpia jurisprudència. En aquest moments és possible 
que alguns companys que tenen alguna malaltia amagada sigui una absoluta i amb 
l’aplicació del projecte es quedin sense feina. 
 
 6.- De la incapacitat permanent parcial poc en parla el decret, però s’ha de 
tenir en compte que amb ella no es poden fer les mateixes funcions complementàries 
que fan unes persones que no tenen cap incapacitat permanent, aquestes persones 
poden ser les que passin a segona activitat per raó de l’edat i per disminucions 
físiques o psíquiques que no siguin invalidants.  
 
 7.- Sobre la incapacitat permanent total, el Decret ens diu que no poden 
passar a segona activitat. El que és de pura lògica és que si no poden estar en 
aquesta situació que hi fan en aquest decret?, és bastant de surrealista. Encara  més, 
surrealista quan  diuen que no poden estar, però que se’ls aplica el regim sancionador 
i el d’incompatibilitats del cos de mossos. En aquest moments ja no sé que són! 
 
 L’administració s’inventa unes places que no existeixen i que no pertanyen 
a cap cos de la Generalitat, d’aquesta forma es poden fer les martingales que vulguin, 
perdent totalment la teva categoria i grau de funcionari. 
 
 També s’inventen un procediment que diuen que és voluntari i amb data de 
caducitat, la nostre sospita és que el que volen és que ningú si aculli i així treure’s del 
mig unes crostes que fan nosa. Creiem que seria més fàcil per tots, que el que no 
vulgui continua es demanés una excedència per assumptes propis. 
 
 Tingueu en compte que l’expedient de jubilació forçosa és una trampa, ja 
que quan arribi a la Seguretat Social agafa els últims 15 anys i treuen la base 
reguladora, un cop obtinguda es miren el anys cotitzats i es resta entre un 7,5 i 6 % 
per cada anys que et falta per arribar al 65 anys. Total: misèria. 
 
 La segona trampa de l’expedient de jubilació forçosa, és que un cop 
tramitat, si la incapacitat permanent desapareixes per millora, es complica molt poder 
tirar endarrere el que es va tramitar a la Seguretat Social. Inclús podria passar que el 
que cobres com a incapacitat permanent passi a pensió de jubilació i a partí d’aquí ja 
no hi ha res per revisar i et quedes com estàs i fora de l’administració, impedint que 
poguessis presentar-te a convocatòries de places a la funció pública per persones amb 
discapacitat. 
 
 8.- Un altre extrem important, i que ha de quedar clar és la relació de les 
incapacitats de l’INSS i el % de disminució de l’ICASS. Una persona tingui una 
incapacitat permanent de l’INSS no està obligada a demanar el % de disminució de 
l’ICASS i, al contrari, si un company té el % de l’ICASS no  té perquè demanar la 
incapacitat permanent de l’INSS. Són coses diferents. 
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 Explicat això, aclarir que podem tenir companys que tinguin solament el % 
de l’ICASS –aquest pot ser des d’un 33% fins a un 100%- i que el facilitin a 
l’administració per tal de pagar menys IRPF. A partir d’aquest moment ja saben el 
motiu de la malaltia i el % de disminució, el que comporta que per mitjà del tribunal 
mèdic i dels òrgans competents, i que no són l’empresa, es tramiti una incapacitat 
permanent, després ja sabeu les conseqüències.  
 
 Els jutjats competents per les incapacitats permanents, com ja sabreu són 
els del Social, mai els del Contenciós. 
 
 9.- Avís als companys que tinguin alguna malaltia, al que estiguin treballant 
amb altes condicionades, als que hagin  patit alguna operació que els perjudiqui per 
fer les funcions ordinàries, els que estiguin treballant sense arma, els que tingui 
baixes continues, els que tinguin un % de disminució de l’ICASS, etc: no firmeu res de 
res, no faciliteu informació mèdica, sense consulta algú de la vostra confiança, ja que 
el pitjo està per venir. 
 
 Les solucions que proposem molt esquemàticament: 
 
 1.- Segona activitat per a tothom, ja que és l’equivalen a les incapacitats o 
 disminucions sobrevingudes. 
 
 2.- Definir les funcions i les places per les persones de mes de 57 anys. 
 
 3.- Definir les funcions i les places per persones amb disminució física o 
 psíquica i que no sigui invalidant. 
 
 4.- Definir les funcions i les places per a la incapacitat permanent parcial. 
 
 5.- Definir les funcions i les places per a la incapacitat permanent total, 
 absoluta i gran invalides. 
 
 6.- Definir quines podran escollir  fer la segona activitat dintre del cos o en 
 un altre cos de la Generalitat. 
 
 7.- Definir quines tindran l’obligació de fer la segona activitat en un altre 
 cos de la Generalitat, per dictamen mèdic independent. 
 
 Desprès de definir aquest conceptes és obligatori fer un estudi de camp o 
una auditoria de salut amb les màximes garanties de seguretat, per saber amb quina 
realitat ens trobem i desprès fer un Projecte de Decret adaptat a la realitat, i evitar 
que molts companys hagin d’amagar malalties per la por de perdre la feina.      
  
 Us agrairíem que reenviéssiu aquest correu a tots els vostres 
companys i que el poguéssiu penjar als vostres serveis. 
 
 Atentament,  
 

  
  Àngel Gómez-Quintero Mora 
 President AIL-MED. 
 Advocat. 
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