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Unaassociaciódemossosamblesions
croniquess'enfrontaa la conselleria

Sónagentsquenovolendeixardeter depoliciesi reclamenunaplagadesegonaactivitat
SILVIA BARROSOI Barcelona

. Són mossos d'esquadra i no volen deixar de
ser-ho, tot i haver tingut accidents o malaities
que els han deixat seqüeles croniques. L' Asso-
ciació per la lntegració Laboral- Mossos d'Es-

quadra amb Discapacitat manté un estira-i-ar-
ronsa amb el Departament d'lnterior per acon-
seguir que el reglament de segona activitat, que
la conselleria negocia amb els sindicats, busqui
una sortida a la seva situació. Es queixen que

La comissió de Justicia i
Seguretat del Parlament va
aprovar al mes passat la
compareixen~a del presi-
dent de l' Associació de

lyIossos Discapacitats,
Angel Górriez-Quintero,
que hi anira a reclamar el
dret de l'entitat a partici-
par en les negociacions
amb la conselleria sobre el
reglament de segona acti-
vitat -només els sindicats
hi tenen accés- i demanara
als diputats que vetllin
perque el govern 'no els ar-
raconi.

L'esborrany del decret
que es prepara només pre-
veu places de segona acti-
vitat -feines policials
complementaries- per als
agents amb invalidesa per-
manent parcial. Per a la in-
validesa total -la més fre-
qUent- només s' esbossa
una nova figura, l' «auxi-
liar tecnic de suport», amb
tasques no especificades.
<<Volenque fem d'orde-
nances», es queixa Evarist
Camacho, mosso des del
2002. Camacho era escor-
ta i el maig de 2006 va te-
nir un accident de moto
quan anava a treballar. Va
perdre un bra~.

Un altre accident de mo-
to va canviar la vida de Mi-
quel Angel Reguero, poli-
cia des de 1995. Treballa-
va a l' oficina del portaveu
i va caure amb la moto
quan tornava cap a casa el
5 de novembre de 2004,
«en plena etapa de predes-
plegament a Barcelona».

Al seu costat, Eduard

l' administració vol arraconar-Ios en un cos au-

xiliar paral.lel que els encarregaria «tasques
com les que fan els ordenances». En les proxi-
mes setmanes compareixeran al Parlament per
exposar el caso

Pascual (sordesa),Reguero(esvadestrossarunacamaenunaccident),Camacho(vaperdreunbra~),Gómez-Quinlero(le-,
sló a I'esquena)i Pulg(valenirun InlartmenlreIreballava),daifanldela seudelParlament./ANOREUPUIG

Pascual s' exclama que la
conselleria vulgui «enge-
gar a rodar la forrnació
d'un policia, que costa
molts diners al contri-
buent». Pascual, que va in-
gressar al cos el 1996, és
caporal i dirigia un grup
d'investigació a Figueres.
Va quedar sord a causa
d'un antibiotic i té fibro-
mialgia. Tanmateix, amb
uns sofisticats audiOfons i
la lectura de llavis segueix
qualsevol conversa sense
problemes. «No puc estar
vuit hores ficat en una pa-
trulla ni córrer darrere
d'un delinqUent, pero puc
continuar analitzant infor:

mació», assegura.
El seu cas és complicat

perque té una invalidesa
absoluta i, per aaquest
grau, el decret de segona
activitat en preparació no
preveu ni tan sois la possi-
bilitat d' incorporar-se a un
cos auxiliar eventual. «La
meva pensió és el sou sen-
cer [els seus companys
amb invalidesa total no-
més perceben el 55% del
sou], els diners no són el
problema, pero jo vull tre-
bailar de mosso», conclou.

La batalla legal
Mentre continua'la nego-
ciació, ha comen~at la ba-

El departamentdiuques'hi esforGa
. Una cinquantena de mossos estan en
la mateixa situació: amb unainvalidesa
perrnanent, cobren una pensió que va-
ria segons el grau de la incapacitat i els
han donat de baixa de la seguretat so-
cial, pero continuen pertanyent al coso
«Al juliol, un d'aquests companys va
ser convocat per presidir una mesa
electoral en les eleccions sindicals»,
recorda Gómez-Quintero. Continuen
forrnalment actius perque 'Ia conselle-
ria no es decideix a jubilar-los mentre
no es disposi d' un reglament de segona
activitat que aclareixi la situació. 1 el
departament'considera que s'hi esfor-
~a. «Qualsevol funcionari que té una
invalidesa perrnanent se'n va a casa. Si

vol accedir a una pla~a per a discapaci-
tat, ha de presentar-se a les oposicions.
Nosaltres estem buscant una sortida

especial per als mossos que estan en
aquesta situació, perque puguin conti-
nuar lligats al cos i cobrar un comple-
ment de la pensió»,justifica Lluis Tor-
rens, director de serveis de la conselle-
ria. Torrens esgrimeix una sentencia
del TSJC que, en relació amb el cas
d'un bomber, estableix que un funcio-
nari no pot cobrar una pensió per inva-
lidesa i alhora tenir una pla~a de sego-
na activitat a la seva feina. Pero un altre
tribunal del TSJC va dictaminar el con-

trari respecte d'un altre bombero Totes
dues sentencies estan impugnades:

talla legal. El president de
l' associació, Áñgel Gómez- .
Quintero, mosso deS de. la
mitica primera promoció de
1983, és advocatijatédries
sentencies a favor seu: tant

ell-que té una lesió cronica
a l' esquena- com el sergent
Domenec Puig -que és
mosso des de 1983, exes-

cortadeJordi Pujol i vatenir
un infart a la sala de coman-

dament on feia de cap de
torn- han guanyat al Tribu-
nal Superior de Justicia de
Catalunya un recurs contra
la resolució de la conselleria

que els denegava una,pla~a
de segona activitat.

Gómez-Quintana alertá

que només són al principio .
Una quarantena d'agents en'
la mateixa situació ja s'han .
afiliat a la seva associació,
pero I'entitat té molts socis
més, uns 500. <<Molts

d'aquests socis són agents
que tenen malalties arnaga-
des, fins i tot caocers i car-
diopaties, que han' evitat
passar,pel tribunal medic de
l'Instituto Nacional de la'

S.eguridad Social perque no _

els donin una invalidesa
perrnanent i s'ho han fet ve-
nir bé per tenir una pla~a
adient a les seves possibili-
tats, pero ara estan espan-
tats», anuncia Gómez-
Quintero.

Discriminació
. L' associació de mossos discapacitats es queixa
de discriminació: respecte deIs agents en practi-
ques -si tenen un accident laboral o In itinere [anant
a la feina o tornant-ne], són admesos al cos en una

pla~a adequada- i respecte d' altres policies als
quals s 'ha buscat una sortida. «f!i ha un niosso tre-'
ballant amb cadira de rodes en una sala de coman-

dament, i el seu accident va ser en: el temps lliore..
Esta bé, que li busquessin una solució, pero aixo ha
de ser per a tothom», apunta Gómez-Quintero.
Aquest trácte desigual és un deIs retrets que el jutjat
contenciós administratiu número 13 de Barcelona

fa a.la conselleria en la sentencia que dóna la raó a
Domenec Puig. La resolució assenyala que Interior
no va tenir en compte els articles 14 i 23 de la Cons-
titució, que garanteixen el diet a laigualtati a la no-
discriminació en l' 1Imbit professional.


