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 Secretari General del APPAC 
 Secretari General del CAT-ME 
 Secretari General del SAP 
 Secretari General del SME-CCOO 
 Secretari General del SPC 
 Secretari General del APESME 
 

        Barcelona, 25 de febrer de 2008 
 
 Volem comunicar a tots els Sindicats del cos de Mossos d'Esquadra, el 
nostre parer com afectats per la proposta modificada del Decret 
de segona activitat. 
 
 Les noves modificacions del projecte de Decret continuen incomplint 
el que regula la Llei 10/94 del cos de Mossos d’Esquadra. 
 
 També les esmentades modificacions donen més competències al 
Director General i al Servei Mèdic que depèn orgànicament de la Direcció 
General, la qual cosa posa en dubte la seva independència. 
 
 S’utilitzen dades sobre malalties de caràcter confidencial i a les 
quals té accés tot el departament, inclús es volen fer constar en les 
resolucions de segona activitat. 
 
 Ens remetem a tot el que ha manifestat fins aquest moment l’Associació 
des de un primer moment i que els Sindicats en són coneixedors. 
 
 La nostra opinió en relació a la negociació sobre la segona activitat té 
una primera consideració i és que estem tractant amb el futur de persones 
amb disminucions i discapacitats, que tant afecta al propi funcionari com a la 
seva família, per tal motiu la integració de les discapacitats sobrevingudes no 
permet un mercadeig ni regateig, ja que no són coses o objectes sobre 
les quals es puguin fer ofertes i demandes. 
 
 Quant vàrem demanar a la Comissió de Justícia i Dret la retirada de la 
proposta de Decret, se'ns va dir que “com podíem demanar la retirada 
sense saber el contingut de les modificacions”, doncs bé, com podeu 
veure, no estàvem equivocats en demanar la seva retirada. 
 
 Esperem poder comptar amb la vostre col·laboració, i poder formar un 
front comú en defensa dels nostres drets i de la dignitat de tots.                       
 
 Atentament, 
 
 Àngel Gomez- Quintero Mora 
 President AIL-MED 
 Advocat. 
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