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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, 17 de gener de 2008 
 
 Des de l’Associació, el passat 16 de desembre de 2007 us vàrem enviar una 
carta en relació, a un Acord de Mínims, sobre la base de poder negociar la segona 
activitat amb garanties per a tothom. 
 
 A la vista de que les negociacions estan com estan i que el Departament ja vol 
presentar un projecte de Decret amb algunes matisacions, però sense modificar         
l’estructura bàsica del projecte de Decret, la qual no compartim i que perjudica a 
molts companys, considerem que és de vital importància assolir un acord, per tal de 
FER UN FRONT COMÚ, per part les organitzacions sindicals del Cos de Mossos 
d’Esquadra i amb l’Associació de discapacitats del mateix cos, que l’únic que defensa 
és un dret d’integració de tots aquells companys que han patit una discapacitat 
sobrevinguda. 
 
 També creiem que el Departament està incomplint per començar la famosa 
Moció del Parlament de 3 de maig de 2007, respecte a tots, i en relació a l’Associació 
alts càrrecs del Departament ens varen dir que podríem estar en la mesa de 
negociació, el que suposa avui haver trencat una paraula donada tenint en compte, a 
més, que es va  utilitzar el Parlament de Catalunya per votar que no puguem estar en 
les negociacions, la qual cosa comporta que no siguin mereixedors de la nostra 
confiança ni respecte institucional.                
 
 Tingueu present que el tema és molt seriós, ja que en l’actualitat tenim molts 
companys que estan amagant malalties i d’altres companys dels quals l’Administració 
ja les coneix i, per tant, és possible que bastants perdin la feina. 
 
 Reiterem la proposta, i voldríem saber la vostra opinió de l’Acord, si s’hauria de 
modificar alguna cosa i si comptaríem amb la vostra firma. Un cop es firmés l’Acord es 
podria penjar a totes les pàgines webs per tal que tot el personal vegi que amb 
qüestions cabdals el que compte és la unitat. 
  
 En espera de les vostres conclusions sobre l’Acord, quedem a la vostra 
disposició. 
 
 L’Associació per tal de ser fidels amb el socis, comunicarà a tots ells, la 
proposta feta als sindicats, ja que considerem que han d’estar assabentats de la 
mateixa i a finals de gener es penjarà en la nostra pàgina web. 
 
 Atentament. 
           Àngel Gomez- Quintero Mora 
 President AIL-MED 
 Advocat. 
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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, 16 de desembre de 2007 
 
 
 Des de l’Associació, us volem donar les gràcies per la vostra assistència a la 
reunió del dia 10 de desembre de 2007, convocada per aquesta Associació amb la 
finalitat que sabéssiu quina és la nostra opinió i poder contribuir a clarificar una sèrie 
de temes. 
 
 Creiem que l’Administració no té les coses molt clares i volen córrer per a 
treure un Decret, sabent amb antelació que en el cas d’ésser impugnat davant dels 
Tribunals la Sentència trigarà entre 4 i 5 anys. 
 
 Des de l’Associació us vàrem enviar un Acord de mínims per tal de fer un front 
comú davant l’Administració, ja que veiem que les coses no van molt bé i en el seus 
plantejaments és vulnera la normativa vigent. 
 
 Ens agradaria que aquest Acord de mínims fos signat per totes les 
organitzacions Sindicals per a demostra que amb certes qüestions no es pot jugar ni 
marejar el personal. 
 
 Voldríem sabre la vostra opinió de l’Acord, si s’hauria de modifica alguna cosa i 
si contaríem amb la vostra firma. Un cop es firmes l’Acord es podria penjar a totes les 
pagines webs per tal que tot el personal vegi que amb qüestions cabdals el que 
compte és la unitat. 
 
 També us vull comentar que aquesta Associació, a finals de gener de 2008, 
compareixerà davant de la Comissió de Justícia i Dret del Parlament de Catalunya, 
amb el vot afirmatiu de tots els partits, i és important que es pogués fer referència a 
aquest Acord de mínims amb l’aval de tots. 
 
 En espera de les vostres conclusions sobre l’Acord, quedem a la vostra 
disposició. 
 
 Atentament 
            
 Àngel Gomez- Quintero Mora 
 President AIL-MED 
 Advocat. 
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ACORD DE MÍNIMS D’OBLIGAT COMPLIMENT PER LES PARTS 
SIGNANTS, EN RELACIÓ A LA SEGONA ACTIVITAT DE COS DE MOSSOS 

D’ESQUADRA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 

 
 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 
 
 
 
 
 El desenvolupament de la Llei 10/1994 d’11 de juliol del cos de Mossos 
d’Esquadra, en relació a la SEGONA ACTIVITAT, és una matèria complexa 
ja que engloba moltes situacions que van des de l’edat a les disminucions no 
invalidant, com també a les incapacitats permanents, tal com esta regulat en 
el nostre sistema de protecció social. 
 
 En un cos de policia, aquestes qüestions afecten molt més que a d’altres 
cossos de l’administració, en un cos general el tema de l‘edat o les 
disminucions no és contemplen, i el tema de les incapacitats permanents 
sempre varia en funció de les tasques a desenvolupar, el que pot ser una 
absoluta en un cos de policia, en un cos general seria una parcial o no res. 
 
 Volem posar de manifest que a causa de la complexitat del 
desenvolupament de la SEGONA ACTIVITAT, aquest no és pot realitza de 
forma precària i amb moltes preses, ja que això comportaria uns perjudicis 
greus de difícil reparació,  que no danyarien només al funcionari afectat 
sinó també a la seves famílies. 
 
 Per tot l’exposat, les parts acorden unes normes de mínims que han  
d’ésser d’aplicació en un futur desenvolupament de la SEGONA ACTIVITAT, i 
que passa per l’aplicació següent:  
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 APLICACIÓ DE LES NORMES DE LA UNIÓ EUROPEA QUE FACIN 
REFERÈNCIA A LES DISMINUCIONS I DISCAPACITATS,  CONCRETAMENT: 
 
 
 DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSELL DE 27 DE NOVEMBRE DE 
2000, RELATIVA A L’ESTABLIMENT D’UN MARC GENERAL PER LA 
IGUALTAT DE TRACTA EN EL TREBALL I LA OCUPACIÓ, publicada el dia 2 
de desembre del 2000 en el Diari Oficial de les Comunitats Europees amb la 
referència L 303/6. 
 
 
 TRACTAT DE LA UNIÓ EUROPEA, publicat el dia 29 del desembre  de 
2006 en el Diari Oficial de la Unió Europea amb la referència C 321 E/34. 

 
 
 
 

 APLICACIÓ DE LES NORMES DE LA ONU QUE FACIN REFERÈNCIA A 
LES DISMINUCIONS I DISCAPACITATS,  CONCRETAMENT: 
 
 
 LA CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT, de 13 de desembre de 2006, firmat en la seu de la ONU el 
30 de març de 2007 pel Govern Espanyol i la ratificació del conveni el dia 3 de 
desembre de 2007, el que compromet tant a l’Estat com al Govern de 
Catalunya. 
 
 
 
 APLICACIÓ DE LES NORMES DE L’ESTAT ESPANYOL QUE FACIN 
REFERÈNCIA A LES DISMINUCIONS I DISCAPACITATS,  CONCRETAMENT: 
 
 
 LLEI 51/2003, DE 2 DE DESEMBRE, d’igualtat d’oportunitats, no 
discriminació y accessibilitat universal de las persones amb discapacitat, 
publicat el BOE núm. 289 de 3 de desembre de 2003.    
      
  
 REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994 DE 20 DE JUNY, Text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social, publicat en el BOE núm. 154 de 29 de 
juny de 1994.  
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 APLICACIÓ DE LES NORMES DE GENERALITAT DE CATALUNYA 
QUE FACIN REFERÈNCIA A LES DISMINUCIONS I DISCAPACITATS, 
CONCRETAMENT: 
 
 
 LLEI 10/1994 D’11 DE JULIOL, de la Policia de la Generalitat Mossos 
d’Esquadra, i en el cas d’ésser modificada, solament comportaria l’adequació 
de l’esmentat desenvolupament, no afectant als mínims establerts.     
 
 
AQUEST ACORD ES FIRMA A BARCELONA 10 DE DESEMBRE DE 2007 
 
 
FIRMANTS de l’ACORD 
 
 
 
 
 
Àngel Gómez-Quintero Mora    APPAC 
President AIL-MED 
 
 
 
 
 
 
CAT-ME       SAP 
 
 
 
 
 
 
 
SME-CCOO       SPC 

 
 
 
 
 
 
 
 

APESME 
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