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Fitxer 1 

 

Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 

VIII legislatura / Quart període / Dijous, 31 de gener de 2008 

 

 

Comissió de Justícia, Dret 

i Seguretat Ciutadana 

 

Presidència 

de la I. Sra. Montserrat Nebrera González  

 

 

Sessió núm. 16 

SESSIÓ NÚM.  16 

La sessió s’obre a . Presideix la Sra. Nebrera González, acompanyada del 

vicepresident, Sr. Chaib Akhdim, i del secretari, Sr. Orriols i Sendra. Assisteix la Mesa 

el lletrat Sr. Pau i Vall. 

Hi són presents les diputades i els diputats Sra. De Gispert i Català, Sr. Homs i Molist, 

Sra. Llorens i Garcia, Sr. Nadal i Malé, Sr. Pont i Sans, Sra. Ribera i Garijo i Sr. Turull 

i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Sra. Carreras Tort, Sr. Labandera 

Ganachipi, Sra. Pardell Veà, Sr. Pérez Ibáñez, i Sra. Santos i Arnau, pel G. P. 

Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sr. Aragonès i Garcia, Sr. Estradé i Palau, Sra. 

Gomà i Pons i Sr. Vigo i Sallent, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sr. 

Montanya i Mías, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Sr. Bosch i Mestres i Sr. 

ANGEL
Resaltado
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Milà i Solsona, pel G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, i Sr. Domingo Domingo, pel G. Mixt. 

Assisteix/-en a aquesta sessió... 

 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Compareixença d'Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l'Associació per la 

Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió de 

Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè expliqui la situació d'aquest col�lectiu 

(tram. 357-00136/08). Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. 

Compareixença. 

2. Projecte de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la 

Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb el personal facultatiu i tècnic del Cos 

de Mossos d'Esquadra (tram. 200-00027/08). Govern de la Generalitat. Nomenament 

de la ponència que ha d'elaborar l'Informe. (Text presentat: BOPC, 127, 10). 

3. Proposta de compareixença de Fernando Martínez Iglesias, secretari general de la 

Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, amb relació al Projecte de llei 

d'espectacles públics i activitats recreatives (tram. 352-00298/08). Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de compareixença. 

4. Proposta de compareixença d'Emilio Albó Casals, president de la Federació 

d'Organitzacions Empresarials de Sales de Festa i Discoteques de Catalunya, amb 

relació al Projecte de llei d'espectacles públics i activitats recreatives (tram. 352-

00299/08). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 

proposta de compareixença. 

5. Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana de Locals 

d'Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d'espectacles públics i activitats 

recreatives (tram. 352-00300/08). Grup Mixt. Debat i votació de la proposta de 

compareixença. 

6. Proposta de compareixença de representants del Gremi de Sales de Festes i 

Discoteques de la Província de Girona amb relació al Projecte de llei d'espectacles 
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Aquesta presidència es pregunta per què no es demana la sol�licitud de 

compareixença de la consellera en aquest sentit per poder-la sumar, però és igual, ja 

es demanarà quan s’hagi de demanar. 

Senyora Pardell. 

La Sra. Pardell Veà 

Jo entenc que no és apropiat fer una compareixença de la consellera amb els 

sindicats, i, per tant, crec que s’han de fer les compareixences per separat, ja sigui de 

la consellera o del representant de l’Administració penitenciària que es consideri més 

adient, i per tant jo crec que la proposta nostra anava en el sentit que votàvem en 

contra de la compareixença dels sindicats perquè volíem presentar en el futur una 

proposta que ja veuríem en els termes en què es presenta i en el moment en què es 

presenta, de compareixença, tant d’un representant de l’Administració penitenciària 

com dels sindicats. Per tant, no admetríem ni acceptaríem la proposta del Grup de 

Convergència i Unió de fer en aquest moment una acceptació de compareixença de la 

consellera. 

La presidenta 

Doncs com que ja ha estat votada, tot i que després ha estat explicada, donem per 

conclòs aquest tràmit i ara sí que ja passaríem a la compareixença de l’Associació per 

la Integració Laboral Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, per la qual cosa suspenc 

un moment aquesta sessió per anar-los a buscar. 

(Pausa.) 

Bé, senyores i senyors, continuant amb l’ordre del dia, i com a darrer punt que 

debatrem avui, tenim la compareixença del senyor Àngel Gómez- Quintero Mora  

President de l’Associació per la Integració Laboral – Mossos d’Esquadra amb 

Discapacitat, que havia estat aprovada prèviament per aquesta Comissió, que ha 

vingut acompanyat pel senyor Domènec Puig i Eroles, i de la resta de les persones 

que l’acompanyen d’aquesta associació, a qui donem la benvinguda a aquesta 

Comissió, que ja saben que és casa seva, i en la qual exposaran les seves reflexions 

respecte dels problemes que defensen en la seva associació, i per la qual cosa ara 
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tenen un temps màxim de mitja hora, després del qual intervindran els grups 

parlamentaris. 

Senyor Gómez-Quintero, té la paraula. 

El Sr. Gómez- Quintero Mora (president de l’Associació per la Integració Laboral – 

Mossos d’Esquadra amb Discapacitat) 

Gràcies, senyora presidenta. Bon dia a tothom. En primer lloc voldria començar la 

meva intervenció amb els agraïments, i així voldria agrair a la senyora diputada, Elena 

Ribera i a la senyora Montserrat Nebrera el fet d’haver demanat aquesta 

compareixença. Agrair també les senyores diputades i els senyors diputats que 

formen part d’aquesta Comissió pel seu vot afirmatiu, el qual ha possibilitat la nostra 

presència davant d’aquest il�lustre auditori. I també voldria donar les gràcies al públic 

assistent, companys d’aquesta associació i representants del cos de bombers, en 

segona activitat. 

En segon lloc, senyories, vull posar de manifest que  l’exposició que ara faré no és un 

discurs polític, ja que nosaltres no tenim aquesta capacitat d’oratòria, la qual dominen 

vostès  a la perfecció i forma part de la seva tasca. El que vull deixar clar, en nom del 

col�lectiu al qual represento, és que no va contra ningú, i solament intenta exposar 

una realitat que afecta persones amb una discapacitat, i, indirectament afecta la 

seguretat ciutadana. L’associació es va constituir per l’estat de necessitat de compartir 

experiències i unificar esforços per tal de poder solucionar les problemàtiques que 

pateixen les persones amb discapacitat. Els que hem creat aquesta associació som 

de la primera promoció del cos de Mossos d'Esquadra. I per tant, coneixem tota la 

trajectòria del cos fins els ostres dies. L’any 1994 es va publicar la Llei del cos de 

Mossos d'Esquadra, com ja saben, senyories, és la Llei 10/94 de l’11 de juliol. 

Fins aquí podem posar de manifest el següent: primer, que la # està regulada, i 

segon, que el cos de Mossos d'Esquadra està acollit al Règim General de la 

Seguretat Social. Volem manifestar certes informacions que no s’ajusten a la realitat 

actual, com per exemple, que la segona activitat no està regulada, i que hi ha una 

tendència a comparar amb la resta de forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

Aquestes informacions no són del to correctes, i ha produït un veritable desgavell, i, 

fins i tot, han portat aquest Parlament a aprovar la moció del 3 de maig del 2007, fent 
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constar el següent: primer, continuar la negociació per regular la segona activitat, i 

segon, aplicar mesures transitòries similars a d’altres cossos i forces de seguretat de 

l’Estat. 

 

Fitxer 3 

...Ha de quedar clar que la segona activitat ja està regulada, i que el que faltava és 

només el desenvolupament d’u sol article. Per tant, no es pot continuar amb una 

negociació si mai no s’ha iniciat.  

En relació amb les mesures transitòries, cal tenir en compte que la Policia Nacional 

gaudeix d’un règim de previsió diferent del del cos de Mossos d'Esquadra, que és la 

Mutualitat dels Funcionaris de l’Estat, i no el Règim General de l Seguretat Social, 

com la resta de treballadors. Entenem que no  es pot donar la discriminació  quan en 

l’Administració no es tracta d’igual forma el tema dels discapacitats, ja que no té 

sentit, per exemple, que un paraplègic pugui accedir a ser funcionari, i que un 

funcionari, en cas de tenir paraplegia, a sobre hagi de perdre la feina, i en canvi, nom 

es dóna la discriminació pel fet de tenir un règim de previsió diferent. Des de 

l’Associació considerem que no hi ha cap entrebanc ja que a les incapacitats 

sobrevingudes es pot aplicar el mateix procediment que s’aplica a les persones amb 

discapacitat que volen accedir a la funció pública. 

S’ha de tenir present, senyories, que aquests aspectes no afecten  només el 

funcionari sinó les seves famílies, els  seus fills, els seus pares, etcètera. Davant 

aquesta situació la resposta del personal del departament ha estat que ho arreglarien. 

El cert, però, és que no s’ha arreglat res de res, sinó que es dóna de baixa a la 

Seguretat Social i ocupa un lloc de treball el funcionari, sense obrir l’expedient de 

segona activitat. Aquesta Associació ha rebut queixa del tracte que reben per part 

d’algunes persones del servei de personal, amb comentaris com el següent: «Busca’t 

una feina que aviat estaràs fort.» No està regulada la segona activitat. Per treballar en 

una empresa s’ha de demanar la compatibilitat ja que estàs en actiu. Un company va 

preguntar a personal per què no se  li aplicava el mateix que a un company que és 
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paraplègic i fa de Mosso. La resposta va ser que era aspirant i va tenir un accident 

laboral. Emparant-se en l’article 22 de la Llei 10/94, i això no se li podia aplicar. 

Per cert, senyories, cal matisar que aquesta persona, ni era aspirant, ni va tenir cap 

accident laboral. Aquest fet si que demostra que  hi ha una discriminació per raó de 

discapacitat, per dos motius. Primer, es discrimina entre un funcionari i un aspirant. 

Segon, es discrimina dues persones amb una mateixa discapacitat. 

 També s’ha dit en alguna ocasió que recorrin als tribunals de justícia. Respecte a 

això vull que sàpiguen que des que s’inicia la reclamació administrativa fins que 

finalitza tot el procediment, poden passar aproximadament entre 5 i 6 anys. 

Considerem  que les discapacitats sobrevingudes poden ser objecte d’una reserva 

posterior, i aquests llocs són compatibles i indispensables per garantir una bona 

seguretat pública. És una qüestió de justícia que, alhora demostra el nivell de 

benestar social i política social que té un estat, evitant en tot moment l discriminació 

per discapacitat o minusvalidesa.  

E que no podem acceptar és que la discriminació positiva no s’apliqui a persones amb 

una discapacitat sobrevinguda, que és el que ha estat succeint en el cos de Mossos 

d'Esquadra . Creiem que en el tractament de les discapacitats no pot haver-hi 

diferències polítiques, ni de dretes ni d’esquerres, ni de centre, ja que cap d’elles no 

està en condicions de dir: aquesta persona la integro i aquella altra no. 

En l’actualitat en el cos de Mossos d'Esquadra s’actua de dues formes diferents. 

Primer, aquell funcionari que passa per la mútua d’accidents laborals. S’ha de posar 

de manifest que tot el poder està en mans de la mútua que és qui decideix si aquell 

funcionari té una incapacitat o no. I en el cas que la tingui, fa una proposta a l’INS. De 

la mateixa es poden derivar conseqüències molt negatives per la persona i el seu 

entorn, com quedar-se sense feina. Hi ha una excepció: en relació amb els aspirants 

en pràctiques que, en el cas d’accidents laborals poden ser nomenats funcionaris i 

destinats a una plaça adaptada a la seva discapacitat, article 22 de la Llei 10/94 del 

cos de Mossos d'Esquadra. Posem un exemple Pensin un moment en una patrulla 

composta per un aspirant i un funcionari, tenen un accident, els dos queden 

paraplègics, doncs bé, el que passaria és que el funcionari tindria una incapacitat 



 

  

Sessió núm. 16 / Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana / 31 de gener de 2008 

 

 

 
38 

permanent i perdria la feina, i l’aspirant, amb la mateixa incapacitat permanent, és 

nomenat funcionari i destinat a una plaça adaptada. 

Segon, en el cas de malaltia comuna o accident no laboral, es passa per l’Institut 

Català de la Salut. Molts companys són reocupats en un altre lloc de treball. Per 

exemple, podem citar operacions de càncer, operacions d’esquena, operacions de 

cor, operacions de genolls, paraplegies, etcètera, de les quals l’Administració en té 

coneixement, aquests funcionaris no perden la feina, però  alhora tampoc poden fer 

les tasques fonamentals d’un policia. També podem trobar funcionaris que pateixen 

alguna malaltia no declarada, i es troben en la necessitat d’haver d’amagar la 

mateixa. Dintre les malalties amagades podem trobar problemes de mobilitat, 

problemes d’esquena, problemes de vista o oïda, problemes de cor, problemes 

respiratoris, diabetis i portadors seropositius..., fins i tot amagar un càncer; tot, 

senyories, per no perdre els mitjans de vida del funcionari i de la seva família. Aquests 

funcionaris que es veuen en l’obligació d’haver d’amagar malalties, consideren que 

aproximadament poden estar al voltant d’unes quatre-centes persones. En l’actualitat 

ens trobem en actiu en el cos de Mossos d'Esquadra, sense feina ni retribucions, 

seixanta funcionaris. Per incapacitats permanents dictades per resolució de l’INS, 

però alhora estan en actiu. A aquests darrers funcionaris que acabo d’esmentar no 

se’ls ha aplicat cap procediment administratiu de segona activitat, emparat per la Llei 

10/94, però, per contra, sí que se’ls ha aplicat l’estatut dels treballadors, qüestió 

aquesta que vulnera totalment  la normativa d’aplicació del règim funcionarial, així 

com també suposa una vulneració de la jurisprudència dels tribunals, ja que el propi 

estatut exclou els funcionaris de l’àmbit de la seva aplicació, fet que comporta que no 

es pugui ni tan sols efectuar una aplicació analògica de l’esmentat estatut. Des de 

l’Associació també creiem que la seguretat pública es pot veure afectada per dos 

motius: primer, per ser una professió de risc, a qualsevol intervenció un funcionari pot 

patir un accident o una lesió laboral que l’incapaciti per l’exercici de la seva tasca. I el 

segon motiu és el pas del temps, que no s’atura per ningú, però ocasiona que a partir 

de certa edat, no pugui  realitzar les funcions ordinàries d’un cos policial. Si el futur 

desenvolupament de la segona activitat no es fa amb una àmplia visió de mires, pot 

comportar que l’agent miri primer la seva autoprotecció en les seves actuacions, que 
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les  dels ciutadans als quals ha de protegir, i que  els agents amb una malaltia intentin 

obtenir places adequades. És fàcilment plausible que aquests dos aspectes afectin la 

seguretat ciutadana, i, de fet, ja l’estan afectant La mostra més propera la tenim aquí, 

senyories, en el servei de guàrdia del Parlament, ja que la majoria d’agents són de la 

Diputació, de les primeres promocions. Altres llocs on es poden trobar agents més 

antics és a les oficines, serveis de suport o planificació, guàrdies d’edificis, inclòs en 

alguns serveis de centres penitenciaris. On trobaran pocs agents antics és en els 

serveis de seguretat ciutadana, per molts motius: horaris, treball en festius, més risc, 

retribucions desiguals i manca de motivació, etcètera. 

En relació amb la proposta d’aquests presentada pel Departament, aquesta 

Associació té molt clar que un decret que afecta l’estabilitat professional i emocional 

de persones amb discapacitat, no es pot negociar i tancar amb només cinc o sis 

reunions. Des de l’Associació creiem que la proposta de decret que desenvolupa la 

segona activitat, regulada a la Llei 10/94, article 61 a 64, no té res a veure amb 

aquesta Llei. Dóna la sensació que s’està desenvolupant una llei diferent. Primer de 

tot cal definir què entenem com a professió habitual de Mosso d'Esquadra. La 

persona amb una incapacitat permanent no pot realitzar les principals o cap de les 

funcions fonamentals de la seva professió. Si interpretem el concepte de professió 

habitual, de forma extensiva, i qualifiquem  el seu contingut, ens donarà la solució del 

problema. El concepte extensiu, en relació amb una professió fa referència a la 

mobilitat, considerant que entra dintre l’habitual aquella situació on l’empresa ens 

pugui destinar, emparant-se en la potestat d’organització. Des d’aquest punt de vista 

extensiu a la professió habitual, queda clar que en cap cas un funcionari de cos  de 

Mossos d'Esquadra en condicions normals mai no podrà ser destinat a una plaça de 

segona activitat. Per aquest motiu, les places de segona activitat queden fora  de la 

consideració de professió habitual. 

En la Llei 10/94 es regulen uns conceptes en relació amb la segona activitat, d ela 

forma següent: primer concepte, article 61, ens diu que és una situació administrativa 

especial. Especial vol dir que és diferent a altres, i està limitat a un determinar camp 

d’acció. És una raó més que ens indica que les places de segona activitat estan fora 

del concepte de funcions ordinàries regulades a l’article 12 de Llei 10/94. Segon 
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concepte, article 61, ens diu que la segona activitat serà amb destinació. Tercer 

concepte, article 61.2, per poder passar a segona activitat, l’edat no pot ser inferior a 

57 anys. Entenem que ha de ser de forma voluntària. També  es pot passar per 

disminució de les condicions físiques o psíquiques. Respecte a aquesta condició 

l’esperit de la Llei engloba: primer, totes aquelles disminucions que no comportin una 

resolució d’incapacitat permanent, ni una minusvalidesa igual o superior al 33 per 

cent; i dos, a les incapacitats permanents a l’INS o minusvalideses iguals  o superiors 

al  33 per cent de l’ICAS. 

Després de regular aquest aspecte el lliga amb l’apartat 3 d’aquest mateix article, on 

diu que serà mitjançant un reglament que determina el grau de les incapacitats 

mèdiques que poden determinar el pa a aquesta situació. 

El projecte de decret exclou les discapacitats i en canvi no exclou minusvalideses. 

Segons la normativa vigent es pot tenir una incapacitat permanent i  no tenir el tant 

per cent de minusvalidesa, i al revés, es pot tenir el tant per cent de minusvalidesa i 

no la incapacitat permanent. Aquest aspecte pot donar peu a què un funcionari, amb 

un 50 per cent de minusvalidesa, per resolució de l’ICAS continuï treballant, i un altre 

funcionari amb el mateix tant per cent i una incapacitat permanent quedi sense feina. 

La discapacitat és una qualitat personal, com a conseqüència d’una malaltia o d’un 

accident. La minusvalidesa afecta el seu entorn com la feina, i el tant per cent ens 

indica quina és la pèrdua de capacitat en relació amb la professió habitual. Tinguem 

en compte que les incapacitats permanents en el cos de Mossos tenen un plus en 

relació amb la resta de funcionaris, ja que una absoluta o total a un policia seria una 

parcial, o no res, a un funcionari d’un cos #.  

Quart concepte, article 61.2, prestar serveis complementaris. Complementari vol dir, 

senyories, afegir a una  cosa allò que li manca perquè aquesta cosa sigui completa. 

Són serveis complementaris als ordinaris. Per aquest motiu no poden ser mai al 

mateix temps serveis de caràcter policial. 

Cinquè concepte, article 61.2, es podia fer la segona activitat dins el mateix cos o en 

un altre cos pertanyent a altres cossos de la Generalitat. 
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Sisè concepte, article 61.3, s’ha de desenvolupar per reglament les circumstàncies i 

condicions, així com el grau de les incapacitats mèdiques que poden determinar el 

pas a aquesta situació. Des de l’Associació, i d’acord amb el Real Decret legislatiu 

1/94 de 20 de juny, de la Llei general de la Seguretat Social, entenem que són totes 

les incapacitats permanents que poden passar a segona activitat, sempre que  les 

funcions i la plaça estiguin adaptades per una persona amb discapacitat. Està regulat 

en la Llei General de la Seguretat Social, que qualsevol persona amb una incapacitat 

permanent pot treballar per compte aliè ─article 141.1 i 141.2─ També és reconegut a 

la jurisprudència dels tribunals de justícia. Recordin, senyories, que la reserva de 

places del 5 per cent per a persones amb discapacitat, també estarien incloses les 

sobrevingudes. D’aquesta forma s’evita la discriminació per discapacitat o 

minusvalidesa, d’acord amb la normativa europea número 2000/78, de 20 de 

novembre, i d’acord amb la Llei 51/2003 de 2 de desembre, i amb la recent convenció 

de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitats, feta a Nova York, el 13 

de desembre del 2006, i ratificat pel govern espanyol recentment. Entenem  que tot el 

que no sigui una integració laboral de les persones amb discapacitat es podria 

considerar una discriminació directa  o indirecta. 

Setè concepte, article 62, es regulen les retribucions de les places de segona activitat. 

Vuitè concepte, és l’article 63 – 64 que regula el tribunal mèdic, però també 

considerem que es podria el tribunal mèdic de l’ICAS, ja que ell sap el tant per cent de 

minusvalidesa, coneix la incapacitat permanent, i pot fer constar en el seu informe si 

pot realitzar les funcions de la plaça que se li assigna. Manifestar que aquests 

conceptes no són respectats pel projecte de decret. Entenem, des de l’Associació, 

que tal com va dir el conseller, el cos de Mossos ha de reflectir la diferència de 

realitats de la societat catalana, ja que considerem que no es compliria aquesta 

finalitat  si no s’integrés els agents amb una discapacitat o minusvalidesa 

sobrevinguda, ja que és una realitat d’aquesta societat. Per tant, aquesta Associació 

es va veure en l’obligació de presentar una denúncia a la Comissió Europea per 

discriminació per raó de discapacitat, sobre la base següent: incompliment de la 

normativa europea, i concretament la directiva europea número 2000/78 de 20 de 

novembre, en considerar aquesta Associació que la discriminació s’està produint tant 
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directa com indirecta pels fets següents: a) en relació amb els funcionaris de cossos 

generals amb incapacitats; b) en relació als funcionaris de cossos generals amb 

discapacitat; c) en relació als aspirants al cos de Mossos d'Esquadra, amb 

incapacitats;  d) en relació als funcionaris del propi cos, reocupats, amb malalties, i 

que no poden fer les tasques policials; i e) en relació amb les propostes fetes per 

l’Administració. 

Per tot això entenem que és la nostra obligació demanar a la Comissió el següent: 

primer, que es demani al Departament la retirada el Projecte de Decret aplicant 

mesures transitòries a les manifestades per aquesta Associació, les quals eviten tota 

mena de discriminació. Segon, que es demani al Departament la creació d’una mesa 

d’estudi composta per l’Administració, els sindicats i els afectats, i un representant de 

cada un dels departaments que pogués afectar, com pot ser Governació i Acció Social 

i Ciutadania, amb la supervisió d’aquesta Comissió. Tercer, que es demani al 

Departament que respongui als requeriments que li puguin fer les institucions com  la 

se Síndic de greuges o aquest Parlament. I quart, que considerem que la seguretat 

ciutadana és un pilar fonamental de l’ estat de dret. Per ... 

 

Fitxer 4 

... aquest motiu sol�licitem a la Comissió que demani al president d ela Generalitat 

que el Departament d’Interior es dediqui exclusivament a vetllar per la seguretat 

pública, sense cap interferència amb altres funcions. 

Per acabar, senyories, els voldríem ensenyar una campanya contra la discriminació, 

que ha tingut molt poc ressò, per no dir, gens. 

(Pausa.)(Música de fons.) 

Gràcies, senyories. Quedem a la seva disposició per aclarir tot allò que creguin 

necessari. 

Gràcies, senyora presidenta. 

La presidenta 
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Gràcies, senyor Gómez-Quintero. Ara, els grups parlamentaris tenen un torn 

d’intervenció bàsicament per fer les observacions o preguntes que creguin 

convenients a l’Associació i a la figura del seu president, i per això  tenen un temps 

màxim de 10 minuts, que no vol dir esgotar-lo, sinó simplement concretar. No és una 

dissertació sobre la filosofia que cada grup té sobre aquest particular, sinó preguntar 

aquelles coses que no quedin aclarides per tal que la Comissió quedi informada. En 

primer té la paraula el Grup Parlamentari  de Convergència i Unió, la il�lustre diputada, 

senyora Elena Ribera. 

La Sra. Ribera i Garijo 

Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc saludar els membres de l’Associació dels 

Mossos d'Esquadra amb discapacitat, els seus representants aquí a la mesa i els 

seus companys que els acompanyen. També saludar els bombers que avui volen 

acompanyar els Mossos d'Esquadra en aquesta compareixença perquè axò és una 

mostra de sensibilitat dels problemes del col�lectius, d’altres col�lectius però del 

mateix Departament, i que estan fent una feina per tota la ciutadania, jo els ho 

agraeixo especialment també en el nom del Grup Parlamentari  de Convergència i 

Unió al què represento. Agrair també que en aquesta compareixença ens hagin volgut 

passar aquest video que finalment s’han pogut resoldre els petits problemes tècnics 

que h havia, perquè d’aquest video jo no en tenia coneixement, no se li ha donat la 

difusió que crec que hauria sigut oportuna des de l’any passat, que va ser l’any 

europeu per la igualtat d’oportunitats, i la Comunitat Europea va esmerçar recursos 

que  va facilitar als governs dels diferents països per tal que sensibilitzessin la 

població respecte dels problemes que hi ha de discriminació, quan existeix una 

desigualtat de qualsevol tipus de gènere, i en concret i avui pel cas que ens ocupa, 

respecte de les invalideses, uns problemes  que per malaltia o per accident pot tenir 

un Mossos d’Esquadra que està en actiu i que es troba davant una situació d’accident 

o de malaltia, els reptes que suposa per a aquest Mosso que té una vocació que hem 

d’entendre que és predicable de tot el cos, i de ben segur que està fora de dubte en el 

cas de l’Associació que ens acompanya i dels Mossos d'Esquadra que des de la 

primera promoció han mantingut la seva vinculació amb la Policia Nacional de 

Catalunya. Per a tots vosaltres el nostre agraïment i el nostre reconeixement, apart de 
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manifestar-vos que com a Grup Parlamentari que vam tenir l’honor  de poder 

desenvolupar i poder tirar endavant aquests cossos de Mossos d'Esquadra al principi 

amb tantes dificultats i amb tantes reticències, per la reticència ja del poder central de 

reconèixer unes competències a  Catalunya i de facilitar-li a més aquest exercici, 

suposa a més un plus afegit al compromís que tenim amb el cos de Mossos 

d'Esquadra per tal que pugui la seva funció amb dignitat, i que no s’esmerci per part 

de l’Administració cap recurs perquè el cos de Mossos se senti dignificat i pugui fer la 

seva feina amb l’honor i amb la seguretat que tota la ciutadania estem reclamant. 

La Llei 10/94 va reconèixer, ja va regular d’una manera minsa però ja recull per 

primera vegada en l’article 61/3 la segona activitat. No es desplega. És veritat. Es 

parla, sí, dels aspirants, com s’ha dit aquí nper tal que puguin tenir una segona 

activitat en cas que tinguin algun contratemps abans d’arribar a ser mosso d’Esquadra 

en actiu. El plenari d’aquest Parlament, com vostès saben es va fer ressò d’aquesta 

problemàtica en diverses sessions, i es  arribar a un compromís de què es regularia la 

segona activitat. Sabem pel que vostès ens diuen i ens ha dit el propi conseller, que 

en aquest moment s’està treballant en el decret que ha de regular aquesta activitat. 

Lamentem, i ens agradaria en tot cas que ens donessin les dades, si és que estem 

equivocats, de la seva intervenció o de la impressió que tenim pel coneixement  dels 

mitjans públics que se’n fan ressò, lamentem que fins ara no se’ls hagi donat 

participació en l’estudi d’aquest esborrany, en la preparació  de l’esborrany de decret. 

No entenem com un departament que en aquest moment és de participació alhora, 

pot deixar de banda l’única associació que hi ha dintre el col�lectiu de Mossos 

d'Esquadra, els ha d’anar específicament adreçada aquesta regulació, quins motius 

pot tenir per  deixar-los fora, llevat del que ja se’ns ha dit aquí que estan representats 

a través dels sindicats. És que una cosa, a la  nostra manera d’entendre, no exclou 

l’altra. Entenem així i recollim la seva petició que en aquesta mesa de negociació 

hauria d’estar assegut tothom ai tingui alguna cosa a dir. Entenem també que des del 

Govern, si el Departament és prou eficient, emprèn un compromís en nom del 

Govern. I que no caldria que hi fos assegut a la mateixa taula ni el Departament de 

Governació ni el Departament de Participació Social i Ciutadania,  abans Benestar i 

Família, perquè quan el Dpr d’Interior es compromet, està comprometent tot el 
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Govern. Però bé, entenem també que vostès ens ho demanen ja que ens consta i no 

se’ns ha provat mai en contra, que també hi va haver un compromís de retribució 

d’increment d’equiparació salarial amb els cossos de Mossos d'Esquadra que es va 

fer per oportunitat electoral, tant de bo que m’equivoqui, que algú em corregeixi, 

sense el compromís del Departament d’Economia. Per tant, entenem que aquesta 

petició que vostès fan avui estigui fonamentada, encara que no sigui l’ordinari, ni el 

que des de Convergència i Unió entenem que no és el propi i que no demanaríem al 

Govern, perquè nosaltres el que volem és que tingui una sola veu, i que quan un 

departament negociï, que ho faci en nom de tots i que el que aquest departament hagi 

acordat vagi a missa ─si se’m permet aquesta expressió, dita en el millor to 

possible─. 

Des del Parlament, i aquesta  és una altra de les qüestions que m’agradaria que 

contestessin, es va acordar per unanimitat  de tots els grups que mentre el Decret no 

estigués aprovat, es tirarien endavant unes mesures transitòries, perquè ja hi ha uns 

altres cossos de seguretat, com la Policia Local a Tarragona, que estan gaudint del 

benefici ─benefici entre cometes─ del dret a una segona activitat. M’agradaria saber 

si pels casos particulars, que ja han dit vostès que són seixanta, que en aquest  

moment no gaudeixen d’aquesta possibilitat. M’agradaria saber si el Departament 

apart de no tenir una resposta prou bona que sembla que ha produït algun moviment 

en el sí del propi Departament, algun  cessament ni algun nomenament nou, si ha 

tingut alguna actitud positiva que pugui mantenir el Grup que represento de 

Convergència i Unió, l’esperança que aquest Govern té una sensibilitat cap el 

problema que vostès estan mani8festab aquí, en aquesta Comissió. 

Ens preocupa aquesta situació de greuge o de discriminació que es pot produir dintre 

d’agents que van a fer unes mateixes funcions, entre un aspirant en pràctiques i un 

Mosso d’Esquadra que poden tenir un accident, es poden quedar paraplègics tots 

dos, i que davant la mateixa situació greu personal, i davant les mateixes necessitats 

del Govern de donar resposta a la seguretat, l’agent aspirant se li pot buscar una 

segona activitat, i al Mossos d’Esquadra, no. Ens preocupa el contingut del Decret, 

que  o hem tingut coneixent per par del Govern, però sí per les informacions que ens  

arriben i que vostès també estan manifestant avui. No sé si ho hem entès bé, però 
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sembla ser que per a la invalidesa parcial en aquest moment s’estan  buscant feines 

complementàries, regularia el Decret aquesta possibilitat, per a la invalidesa 

permanent total tasques no especificades, que podrien no tenir res a veure amb el cos 

de Mossos d'Esquadra i que per a la invalidesa absoluta, sembla que no se li dóna 

cap resposta de segona activitat. Aquest és un extrem que ens preocupa i que ens 

agradaria que vostès ens poguessin  matisar una miqueta més, perquè també fan una 

petició  concreta de què es retiri aquest Decret. Si el Departament té sensibilitat i els 

escolta i va a buscar una regulació justa, no caldria, a la nostra manera d’entendre, 

que es retirés, però s’ha de modificar substancialment, si és que està reconegut 

d’aquesta manera. 

Ens preocupa també que la pròpia Administració d ela Llei de Funció Pública aplicable 

a tots els funcionaris que estableix  que ha d’0haver-hi una reserva de places per 

disminució. Quan una persona vol accedir a la funció pública, si té una disminució, pot 

entrar per aquesta quota que l’Administració, amb  una mostra de sensibilitat no 

suficient, també s’ha de dir, reconeix i reserva per a les persones que poden tenir una 

disminució. I contràriament, quan un funcionari, en aquest cas un agent dels Mossos 

d'Esquadra està en actiu, tenint nen compte que és una professió que incorpora un 

plus de risc, si queda discapacitat ─si m’estic equivocant em corregeixen, si es plau─ 

es troba en una situació que li genera un perjudici respecte a una persona que 

accedeix des del carrer. Aquesta situació, també a la nostra manera d’entendre, 

podria ser discriminatòria. 

I després, un altre tema  que tampoc no acabem de veure bé és que si vostès estan 

en servei actiu, em sembla que aquest és el cas, i poden formar part, per tant, de 

meses electorals, perquè tenen dret  a una participació sindical activa dintre el cos 

que representen poden ser electors i elegibles, que se’ls tingui en compte per algunes 

coses i que per unes altres coses vostès estiguin a casa seva.  Això, si m’ho 

poguessin aclarir una mica més perquè des de  la meva mentalitat no sé com integrar 

 tot això, i l’únic que em porta és a dir que tenen el nostre  recolzament. Ens consta 

també que hi ha hagut un parell de sentències del Tribunal Superior de Justícia, en 

casos de la  seva Associació, casos personals que es dóna la raó al recorrent contra 

la resolució del Departament de denegació de la segona activitat. M’agradaria que 
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m’expliquessin com està aquest tema, si és que el Departament ho ha recorregut,  

quin és el grau de compliment de la sentència i la voluntat del Departament. 

Després, també, una  cosa que m’ha deixat molt perplexa i no he tingut resposta 

tampoc per part del Departament, malgrat que em vaig adreçar al propi conseller, és 

que al president de l’Associació se li va denegar un ajut que havia cobrat durant dos 

anys per tenir un fill disminuït, i que com a agent en actiu tenia dret a participar-hi. És 

una situació que m’agradaria que quedés aclarida perquè penso que el propi Govern 

de Catalunya necessita aclarir situacions com aquesta... 

 

Fitxer 5  

... més tenint en compte que des de la pròpia associació ja s’ha presentat una 

denuncia també a la Comunitat Europea i no crec que ens estigui deixant, com a país, 

en un bon lloc, aquesta situació. Jo li demano al Govern, que crec i vull creure que té 

aquesta sensibilitat, que la demostri, a tots els grups que donen suport al Govern i a 

tots els grups que formen part d’aquesta cambra que se sensibilitzin respecte 

d’aquesta qüestió, que és un tema molt important, que el moviment es demostra 

caminant i de moment sembla que en lloc de passos cap endavant el que estem fent 

és passos cap enrere. M’agradaria tenir aquesta confiança i m’agradaria escoltar dels 

companys aquí presents dels altres grups parlamentaris una resposta que anés en 

aquest sentit.  

Res més. Suposo que no m’he excedit gaire del temps i moltes gràcies per la seva 

presència avui aquí entre nosaltres.  

La presidenta  

Exactament mig minut, senyora Ribera. En nom del Grup Parlamentari Socialista té la 

paraula l’il�lustre diputat, senyor David Pérez.  

El Sr. Pérez Ibáñez  

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, efectivament en primer lloc, l’agraïment a la 

presència de l’Associació per la Integració Laboral que tots els diputats d’aquesta 

comissió sabem que és una de les associacions més actives, com a mínim per la 
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informació que ens fa arribar, dels temes relatius a la seva experiència, que sempre 

disposem de tota la informació relativa a la seva opinió, al seu capteniment, sobre les 

qüestions que surten des del Govern. I aquest agraïment sobretot molt rotund per la 

seva tasca i el reconeixement per la seva tasca de lluita contra qualsevol tipus de 

discriminació. Un agraïment i una felicitació que aquest és el camí. Jo crec que aquest 

país o aquest món necessita gent que treballi efectivament en aquesta direcció i ens 

agradaria i l’encoratgem perquè continuïn treballant en aquesta tasca.  

Sembla absolutament increïble que després de tants anys de funcionament del cos, 

després de molts anys de funcionament del cos de Mossos d’Esquadra, el 

desplegament, si no m’equivoco es va iniciar l’any 92, 94, perdó, efectivament, doncs, 

que encara hi hagin situacions de discriminació o d’aquesta mena. Sembla increïble. 

En qualsevol cas, una constatació: que dins del cos hi han situacions, com vostè deia, 

de, diguem-ne, d’injustícia, de situació de gent discapacitada que està dins del cos, 

diguem-ne que això és normal, que està bé, que, per tant, aquest és el camí, que hi 

ha gent que està, que pot desenvolupar la seva tasca com a mosso d’esquadra en 

una determinada funció, fent de... sent tetraplègic, hi han altres companys que no ho 

poden fer, no? Però en qualsevol cas destacar que en el cos de Mossos d’Esquadra 

avui hi ha gent amb una situació de discapacitat que està treballant i està fent aquesta 

funció de mosso d’esquadra. I per tant jo crec que aquest és el camí.  

Concretament les quatre sol�licituds que vostès en fan. Jo tampoc crec que sigui 

solució retirar el decret, tot el contrari. Per què? Perquè en el fons el que hi ha ara és 

que les situacions de mirar de fer mesures transitòries doncs no ha acabat de 

funcionar, perquè el que hi ha ara és que s’han anat fent mesures transitòries en un 

cas funcionen i en un altre no. Per tant, el millor és regular-lo per decret, regular-lo 

perfectament. I el que s’ha de fer és fer un bon decret en què tothom se senti a gust, 

tothom hi hagi participat i tothom pugui dir que a partir d’aquest moment ja no es 

produiran mai més situacions de discriminació. Jo estic convençut, estic convençut, 

que hem pogut fer arribar a les seves propostes a la conselleria i estic convençut a 

més a més que la conselleria té les seves propostes damunt de la taula i que amés a 

més aquestes propostes estan plenament valorades i, diguem-ne, propostes que 

estan, s’estan tenint en compte.  
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Per tant [#] la presència a la taula de diàleg, nosaltres penem que no tothom ha de 

estar a la taula de diàleg. Per exemple: els grups polítics no han d’estar a la taula de 

diàleg, eh? Les taules de diàleg que té plantejades l’Administració pública és entre 

l’Administració i els representants dels treballadors, eh? En qualsevol cas, la 

possibilitat que qualsevol altra tipus d’associació pugui fer les seves aportacions, com 

vostès estan fent, tant al Govern com als sindicats, jo crec que perfectament aquest 

seria un bon camí. En qualsevol cas, sí que li diem que traslladarem aquesta petició a 

la conselleria, la traslladarem, eh?, traslladarem la petició que vostès volen també 

participar d’aquestes taules de diàleg a la conselleria i a la resta dels sindicats.  

Però tampoc coincidim en el punt 3 i sobretot en el punt 4. Vostès, nosaltres, jo no 

penso i el meu grup parlamentari no pensa demanar al president de la Generalitat que 

demanar-li que el conseller Saura es dediqui solament a vetllar per la seguretat 

pública, perquè és injust, perquè és injust, i perquè la tasca del conseller Saura no 

comença i acaba solament en treballar per la seguretat pública. I en qualsevol cas, 

cregui’m, cregui’m, si els dic que aquesta seria una sol�licitud molt política. Vostès han 

dit no, jo no parlaré de política. Bé, doncs, cregui’m si li dic que si vostè ens demana 

que el president de la Generalitat li digui al conseller Saura que solament es dediqui jo 

penso que això és una clara demanda política, eh?  

I precisament és en aquesta direcció que crec, tal com vam dir en el Ple del 

Parlament, que en aquest tema hem de trobar complicitat, hem de trobar elements de 

consens entre tots nosaltres, entre tots els grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya i també entre l’associació. I després d’escoltar el to de la seva intervenció, 

jo crec que és possible trobar aquests elements de diàleg entre tots els grups 

parlamentaris, després d’escoltar la seva intervenció i també la intervenció de la 

representant de Convergència, que hi ha punts d’encontre en aquest tema, perquè 

també cregui’m si li ho dic que estic convençut que tots els grups parlamentaris 

coincidim en el fons, coincidim en el fons. Hi ha situacions dins del cos de Mossos 

d’Esquadra que s’han de solucionar, s’han de solucionar.  

Totes aquelles persones que sol�liciten una determinada qüestió tenen el dret a tenir-

la? Segurament no i això vostès també hi estan d’acord. No tothom que sol�liciti té 
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dret a... s’haurà d’analitzar, s’haurà de veure, hi ha els tribunals mèdics, i ha tothom, 

s’haurà de veure el procediment. Però sí que és cert que aquelles persones dintre del 

cos de Mossos d’Esquadra que han tingut un accident laboral... miri, dins o fora del 

cos, a mi m’és igual, estic convençut que el cos de Mossos d’Esquadra pot trobar un 

lloc perquè aquesta persona se senti a gust i el cos pugui aprofitar l’experiència que té 

aquesta persona, continuar aprofitant l’experiència com a professional de la seguretat 

que té aquesta persona, en un lloc que pugui desenvolupar aquesta tasca amb, 

diguem-ne, amb tot el rigor i amb tota la professionalitat que mereix que ell treballi 

dins del cos de Mossos d’Esquadra.  

Per tant, acabo, insisteixo, hi han elements de coincidència en la seva intervenció i 

estic convençut amb tots els grups parlamentaris, segurament discrepem quant al 

procediment, però del que sí estic convençut és d’una cosa, i amb això acabo, que en 

aquest moment aquest tema se resoldrà. Hi ha un Govern que està compromès per 

resoldre definitivament aquesta qüestió que fa molts anys que s’hauria d’haver resolt.  

Moltes gràcies, senyora presidenta.  

La presidenta  

Gràcies, senyor Pérez, a vostè li ha sobrat mig minut, per tant han quedat 

compensades les dues intervencions. Ara té la paraula el Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya i en el seu nom la il�lustre diputada, Patricia 

Gomà.  

La Sra. Gomà i Pons  

Gràcies, presidenta. I molt bon dia als companys de l’associació que avui ens 

acompanyen, una afectuosa salutació. Ens hem reunit ja en diverses ocasions i per fi, 

doncs, avui hem pogut comparèixer, com era la seva voluntat, en aquest Parlament i, 

doncs, posar de manifest aquestes reivindicacions, molt justes, que ja ens havien fet 

avinent a cada un dels grups parlamentaris.  

Mirin, vostès han posat diferents punts sobre la taula i m’agradaria, doncs, no passar 

per alt determinats aspectes que han plantejat. Primer ens parlaven, abans d’entrar 

en el tema de la segona activitat, ens han fet una referència al tema de la Seguretat 
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Social i al règim de la Seguretat Social que vostès estan, doncs, en són subjectes, 

no?, el regim general. Bé aquí, ja que vostès ho han manifestat, sí que m’agradaria 

dir-los-hi que el cos de Mossos d’Esquadra, com bé han dit, doncs, està sotmès al 

règim general de la Seguretat Social, mentre que els Cossos i Forces de Seguretat de 

l’Estat ho estan a un altre règim especial dins de la Seguretat Social, que en certa 

manera, doncs, els beneficia especialment quant a jubilacions avançades, etcètera.  

I, doncs, ja que ho han dit, posar-li de manifest que el grup parlamentari que 

represento en la reforma de la Llei de Seguretat social que s’està portant a terme ara 

en el darrer tram de la legislatura espanyola, doncs, ha impulsat o ha intentat impulsar 

una reforma en aquest sentit perquè els mossos d’esquadra poguessin gaudir d’unes 

especialitats i a través d’esmenes dins d’aquest règim general de la Seguretat Social 

que els equiparés als Cossos i Forces de Seguretat estatals. No ha estat possible, 

perquè no han tingut el recolzament dels altres grups parlamentaris, doncs, que 

vostès puguin gaudir de determinats beneficis i això no serà possible, perquè fins i tot 

aquests grups parlamentaris, proposants de la seva compareixença, a Madrid han 

votat en contra que es puguin portar a terme aquestes reformes que també els 

beneficiarien en el sentit que vostès ens exposaven en la primera part de la seva 

intervenció.  

En allò ja que fa referència a la segona activitat, doncs, dir-los-hi que evidentment 

aquesta segona activitat ha d’estar regulada, s’ha de regular d’una vegada per totes, 

definitivament, perquè, doncs, fa molts anys que és una qüestió pendent i ara, doncs, 

s’ha posat de manifest una voluntat ferma de regular-ho i de tirar-ho endavant, perquè 

fins el moment, doncs, no havia acabat de ressorgir. Per tant, hi ha aquesta voluntat 

de regular la segona activitat. En aquesta segona activitat, com bé ens manifestaven, 

hem de o s’ha de regular, doncs, els dos blocs, no?, la segona activitat pel grup d’edat 

que excedeixi, doncs, de 55, 57, veurem exactament en quina edat es fixa, i l’altra 

blocs, doncs, per aquelles persones, en les que vostès hi estaien inclosos, que 

estiguin patint una disminució de les seves condicions físiques o psíquiques.  

Bé, això s’està fent i ens consta que s’està negociant des de fa ja uns quants mesos, 

perquè, doncs, no és fàcil arribar a una resolució satisfactòria per totes les parts. 
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Retirar el decret, com vostès proposaven, no crec que sigui una bona mesura, sinó 

que la mesura idònia és seguir amb la negociació, que és el que s’està fent, i seguir 

amb la negociació, en aquesta taula de negociació, amb tots els representants dels 

treballadors que en aquest cas siguin les persones indicades per negociar-ho. La 

normativa estableix que són els representants sindicals, però estic segura que el 

Departament, en aquest sentit, mostrarà la seva sensibilitat i estaran oberts, perquè 

ens consta que ja tenen una, alguna reunió en el futur amb ells per poder exposar 

aquestes demandes, que estaran oberts, com els deia, i hi haurà una sensibilitat, 

doncs, per poder també integrar-los dins d’aquesta taula de negociació i poder, doncs, 

establir quines són les característiques específiques que el decret de segona activitat 

hauria de recollir per la seva condició de mossos amb una discapacitat sobrevinguda.  

El que sí realment m’ha sobtat, doncs, perquè desconeixia i em sembla realment 

preocupant, és el fet que ens han posat en coneixement que la discriminació, el 

diferent tracte, al que es poden trobar sotmesos un funcionari, és a dir, un mosso 

d’esquadra o bé un aspirant en pràctiques en el que els sobrevingui una discapacitat. 

Bé, aquest és un els aspectes que posen de manifest de manera claríssima que aquí 

cal fer una regulació, perquè aquestes anomalies, doncs, no té cap sentit i crec que 

tots compartiríem i tots compartim que això a priori no té cap sentit que passi i la 

voluntat és de solucionar-ho.  

Que vostès exigeixin, com exigeixen, doncs, un lloc de treball perquè el treball té una 

funció important de socialització i inclús de... fins i tot diria de normalització de la seva 

disminució que puguin patir o de la seva discapacitat és obvi que així és lògic que ho 

facin i que tinguin dret a fer-ho. El que també em sobta és que quan ha acudit a la via 

judicial, doncs no els hagin aplicat aquella normativa que correspondria, no? Sembla 

evident que vostès són funcionaris i que per tant no els és d’aplicació l’estatut del 

treballador, sinó la normativa pròpia aplicable als funcionaris. I per tant aquí entenc 

que és la via judicial la que queda oberta per seguir amb els recursos que 

correspongui                  
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... per resoldre aquesta situació perquè, en tot cas, és una qüestió que escapa de 

l’àmbit estrictament polític, sinó que hi entrarien en l’àmbit judicial.  

Quant a allò que apel�laven altres departaments, bé, nosaltres ens hem reunit, com 

vostès saben, perquè els ho vaig fer avinent amb la secretaria de la Funció Pública i 

amb extensió amb el Departament de Governació, i estan al cas i amatents de com 

això pugui desenvolupar-se. Tindran la vigilància de tot el Govern, no?, com és lògic i 

dels departaments que d’una manera transversal puguin estar afectats; però, tot i així, 

han d’entendre que cada departament, doncs, té les seves funcions sectorials, 

materials, i així com Funció Pública i Governació, doncs, no és responsable 

directament dels funcionaris de l’àmbit de l’ensenyament o de la salut, tampoc no ho 

és dels de l’àmbit de la seguretat, no? Però en aquest cas sí que, com a última 

instància que vetlla pels drets i deures dels funcionaris públics de la Generalitat de 

Catalunya, doncs, sí que estarà amatent i seguint tot allò que es pugui derivar 

d’aquest procés de negociació, que estic segura que no està tancat i que continuarà 

endavant i vist la voluntat que demostren vostès i crec que posarà de manifest no sol 

els grups que recolzem el Govern, sinó el mateix grup que és el que representa el 

Govern d’Interior en aquest cas, doncs, podran arribar a un bon final d’unes 

reivindicacions justes, però que s’arrosseguen de fa massa temps. No és tan sols una 

responsabilitat d’aquest moment, sinó que, en tot cas, la responsabilitat és extensiva 

a molts altres Departaments de Seguretat i Interior d’altres èpoques anteriors.  

Res més. Encoratjar-vos a que seguiu en aquest camí, perquè crec que esteu arribant 

al final i amb molt bon encert arribareu a un bon resultat satisfactori per tots de ben 

segur.  

Gràcies.  

La presidenta  

Gràcies, senyora Gomà. Ara, en nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el 

senyor Jordi Montanya.  

El Sr. Montanya i Mías  
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Gràcies, presidenta. Agrair també des del nostre grup parlamentari, del Partit Popular, 

la seva presència i donar-los-hi la benvinguda als representants de l’associació, així 

com a les persones que els acompanyen i els representants del cos especial de 

Bombers.  

Creiem que la benvinguda ha de ser per partida doble. Una per la importantíssima 

tasca que estan desenvolupant, prova d’això és que aquesta compareixença davant 

del Parlament de Catalunya. I també pel motiu que creiem sincerament, doncs, que 

els assisteix una de les raons més importants que poden assistir en qualsevol tipus 

d’associació, que és la recerca de la justícia en aquest cas inclús de la justícia social. 

Nosaltres creiem que la seva tasca ha estat sent i ha de continuar sent 

importantíssima. Vostès es queixen de la manca de recursos, però creiem [#] que 

estan arribant a les persones que han d’arribar, a les entitats que han d’arribar. Això 

ho dic perquè a internet mateix avui és un mitjà de comunicació importantíssim i quan 

preparava aquesta compareixença, doncs, Déu n’hi do de les pàgines que hi ha 

penjades que parlen de la seva associació i en una d’eles vostès es queixen de la 

manca de recursos, no?, inclús fan constar que no tenen adreça de correu electrònic, 

que espero que amb aquestes alçades ja tinguin solucionat, perquè aquesta pàgina 

és del juny del 2007.  

Per lo tant, ens congratulem per partida doble i en definitiva quan parlem de temes 

com són els de justícia en la seva màxima expressió, de justícia social. Nosaltres 

coincidim amb moltes de les coses que ja s’han dit per part dels portaveus de la resta 

de grups parlamentaris. Voldríem que se’ns aclarís una sèrie de qüestions en concret i 

també, doncs, manifestar, crec que els consta que des de l’inici de la seva activitat 

han tingut el recolzament del nostre grup parlamentari amb, doncs, de manera 

incondicional. Tot i que, i coincidim amb vostès,i ho ha fet palès a l’inici de la seva 

intervenció, la seva tasca és una tasca absolutament despolititzada. La seva tasca 

l’únic que busca és la integració i justícia social i per lo tant nosaltres també, en 

aquesta línia de respecte amb una de les finalitats de la seva associació, doncs 

mirarem d’obviar i d’entrar amb una intervenció estrictament política, tot i que podríem 

puntualitzar que al Congrés dels Diputats el que es va debatre va ser la possibilitat o 

no de jubilacions anticipades que res té a veure amb el debat que avui ens ocupa i 
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que en definitiva és el de la segona activitat i la tasca d’integració, doncs, d’unes 

persones que estan al servei de la societat i que han tingut la desgràcia, doncs, de 

patir o bé un accident laboral o una malaltia que els ha provocat o que els ha generat 

una discapacitat o una minusvalidesa.  

En principi, tenim, o així ho hem entès, que l’objectiu fonamental de la seva 

associació és aplicar les incapacitats sobrevingudes el mateix procediment que 

s’aplica a persones amb discapacitat que volen accedir a la funció pública i així mateix 

que dintre del propi cos de Mossos d’Esquadra es garanteixi la possibilitat d’optar a 

una segona activitat. Creiem que és importantíssim centrar l’objectiu o la problemàtica 

o la màxima problemàtica que afecta l’associació. Nosaltres ara no volem entrar en la 

disquisició de si la possibilitat de la retirada del decret sigui el més oportú o reestudiar 

el desenvolupament d’aquest decret, ni tampoc creiem que ara sigui el moment 

d’entrar en si és important o necessari que amb aquestes taules e negociació hi hagi 

presència dels partits polítics o no. Això jo crec que és un fet secundari i que lo 

important és que aquest decret de segona activitat és desenvolupi de conformitat amb 

les persones que en seran directament afectades, que és el cos de Mossos 

d’Esquadra.  

Nosaltres voldríem que ens clarifiqués diversos dubtes que ens han quedat damunt de 

la taula. Un d’ells [#], entenem, per lo de les seves explicacions i de lo que consta 

també dit en les pàgines que hi ha penjades a internet que avui per avui es dóna una 

situació que certament crida l’atenció, com és que una persona, un mosso, una 

mossa, que està en pràctiques i té un accident laboral se li aplica de manera 

analògica, entenem, el decret del cos especial de Bombers, o així ho entenem o ho 

hem entès. Per lo tant, interessaríem que ens ho aclarís. Però sembla ser que a raó, 

creiem nosaltres, del greu accident laboral, perdó, que es va produir amb el trasllat de 

dos interns perillosíssims del centre penitenciari de Ponent a l’Arnau de Vilanova, que 

va donar lloc, no?, a un accident «laboral», eh?, entre cometes lo de l’accident 

laboral. Ho diem per les circumstàncies que van envoltar, eh?, en aquest trasllat i del 

qual tampoc avui és dia de fer ni debat, però sí que sembla ser que a raó d’aquell 

gravíssim incident és va donar solució a les persones que són o estan en pràctiques o 

que són aspirants i que, en definitiva, sempre acompanyats d’un agent ja del cos de 
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Mossos d’Esquadra, però estan realitzant tasques pròpies, no?, dels mossos 

d’esquadra, com era el cas, i que aquest tema es va resoldre.  

Aleshores, a nosaltres ens interessa si la solució que es va donar pels aspirants 

també és la que voldrien pels agents que ja tenen la titulació oficial d’agents de 

Mossos d’Esquadra, o se busca una solució alternativa. També voldríem que se’ns 

aclarís, vostès quan parlen d’aquest tipus de discapacitats o minusvalideses, sempre, 

en aquest cas, sobrevingudes, creiem que almenys a nosaltres no ens queda clar si 

vostès diferencien quan estem parlant d’una incapacitat permanent total o d’una 

incapacitat permanent absoluta, ja que aleshores estem parlant de dos conceptes 

molt diferents, per lo que és el règim general de la Seguretat social, ja que l’absoluta 

implica l’incapacitat total i absoluta pel desenvolupament de qualsevol tasca, ni les 

més sedentàries o les que no requereixen cap tipus d’esforç físic, o bé vostès es 

centren i es cenyeixen, quan parlem de l’incapacitat permanent total per professió 

habitual cap baix en grau d’incapacitat o e disminució.  

A partir d’allí, nosaltres crec que, bé, recolzem, de la manera que ho hem anat fent 

fins ara, la seva associació. Ho continuarem fent, però sí que voldríem que ens 

aclarissin aquesta sèrie de qüestions que hem posat damunt de la taula i amb la 

seguretat que gràcies fonamentalment a la seva associació, doncs, aquesta qüestió 

que els afecta quedarà definitivament solucionada en un curt termini de temps.  

Moltes gràcies, senyora presidenta.  

La presidenta  

Gràcies, senyor Montanya. Ara, per part del Grup Parlamentari Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula el senyor Jaume Bosch.  

El Sr. Bosch i Mestres  

Moltes gràcies. En primer lloc, evidentment, saludar els assistents i la presencia de 

l’associació. Saben vostès que tots els grups parlamentaris hem tingut contactes amb 

la seva associació i que de la importància que donem a la problemàtica que vostès 

representen i exigeixen que es solucioni n’és una mostra el fet que per unanimitat tots 

els grups vàrem votar la seva compareixença avui, per, d’alguna manera, oficialitzar 

ANGEL
Resaltado

ANGEL
Resaltado



 

  

Sessió núm. 16 / Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana / 31 de gener de 2008 

 

 

 
57 

allò que ja sabíem a través dels contactes bilaterals, però vull que quedi constància 

ademés en el marc d’una comissió del Parlament de Catalunya. Vull també agrair la 

presència del senyor Carles Andreu, responsable de Relacions Institucionals del 

Departament d’Interior, que d’alguna manera mostra també que el Departament 

d’Interior està interessat en seguir de prop allò que avui estem parlant en aquí.  

Bé, jo voldria fer alguna pregunta i alguna reflexió, no? La primera és, de fet, en la 

nova etapa democràtica portem al voltant de vint-i-cinc anys de funcionament del cos 

de Mossos d’Esquadra, fa catorze anys que es va aprovar la llei del 94, que, com 

vostès han dit, regulava el tema i a partir d’aquí exigia que se reglamentés. I jo els 

volia preguntar la seva opinió de com és que amb una qüestió tan essencial com 

aquesta, portem o vint-i-cinc anys o catorze anys, sense que això s’hagi solucionat, 

perquè si de la sensibilitat que ha expressat la senyora Ribera, tenim present que 

forma part del grup que va governar fins el 2003, això no es va poder solucionar en 

aquells moments, què va passar? Jo no sé si els sindicats en aquells moments ho van 

presentar, ho van preguntar, ho van reivindicar, si se’ls va dir que no, si és un tema 

que ha anat, evidentment s’ha anat agreujant en el temps; però, com valora 

l’associació el fet que al llarg de tants anys hàgim arribat al 2008 i en aquests 

moments sigui la primera vegada que hi ha una proposta damunt de la taula, no?  

L’altra qüestió és que, efectivament, el conseller Saura es va comprometre ha 

presentar una proposta per regular el tema de la segona activitat abans que acabés 

l’any 2007. Promesa que es va complir i que es va presentar. Com està el tema de la 

negociació per les informacions que jo tinc. Com saben, això, per llei, l’obligació és 

negociar-ho en el Consell de Policia – Mossos d’Esquadra. A l’octubre es van iniciar 

les negociacions, al novembre es va presentar la proposta de decret, un decret extens 

que regula, que vol regular el tema, és van començar les negociacions, els sindicats 

varen presentar contrapropostes, típic d’una negociació, i, pel que jo sé, en aquests 

moments el Departament d’Interior està elaborant un segon esborrany que recollirà 

bona part de les reivindicacions sindicals.  

Estem en el procés típic de qualsevol negociació. Hi ha una proposta al novembre, hi 

ha unes discussions amb els sindicats en el marc que la llei marca, hi ha una 
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capacitat d’assumir que cal reformar el projecte de decret que s’està reformant i es 

tornarà a presentar en el marc del Consell de la Policia per tal que els sindicats li 

donin el vistiplau. I això trigarà més o menys, però està en el procés de negociació 

normal i lògic.  

Un altre aspecte és que vostès sempre han insistit que assumeixen que la negociació 

s’ha de fer amb els sindicats, però que vostès reivindiquen bàsicament poder aportar 

les seves opinions, que el Departament els escoli. Avui els grups parlamentaris ho 

estem fent. Jo, si no estic mal informat, el secretari de Seguretat, el senyor Delort, es 

va reunir amb vostès el 18 de juny, dos o tres mesos abans que el Departament 

presentés la proposta de decret. Jo ja entenc que no es posessin d’acord, però una 

cosa és posar-se d’acord i l’altra és que no se’ls rebi o no se’ls escolti. Per tant, el 

secretari de Seguretat, senyor Delort, es va reunir amb vostès el 18 de juny.  

Per altra banda, vostès van protagonitzar un acte d’informació en el darrer Ple a fora 

del parc de la Ciutadella reivindicant també aquesta qüestió. Jo vaig tenir oportunitat   

            

Fitxer 7 

... oportunitat [#] de parlar amb vostès, amb vaig comprometre a transmetre novament 

el fet que seria positiu que el mateix conseller Saura es reunís amb vostès, tinc entès 

que el conseller Saura ha plantejat, no sé si s’ha concretat data o no, que es reunirà 

amb vostès properament. Per tant, des d’aquest punt de vista, jo voldria establir la 

diferència entre l’obligació que té el Departament d’Interior de negociar amb els 

sindicats i el fet positiu que el Departament d’Interior escolti les seves reivindicacions, 

que ja ho ha fet a través d’una persona amb un càrrec tan important com és el 

secretari de Seguretat Pública, i que sembla ser que properament ho farà a través del 

mateix conseller Saura.  

I per últim, una última reflexió: la intervenció del senyor Gómez –  Quintero, 

lògicament ha tingut un fort component jurídic, jo sé, pel que hem parlat, que vostès 

estan preocupats de fins a quin punt s’interpreta d’una o altra manera determinada 

normativa jurídica com s’aplica i tal. Des d’aquest punt de vista, jo vull dir que a part 

de la negociació amb els sindicats, que com vostès saben el Departament d’Interior i 
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la mateixa Generalitat té uns serveis jurídics específics, però és que a més a més, 

abans d’aprovar aquest decret, aquest decret haurà de tenir el dictamen de la 

comissió jurídica assessora de la Generalitat, la qual cosa jo crec que ens ha de 

donar garanties a tots que davant de possibles interpretacions en un sentit o altra, de 

quina normativa és aplicable o de com s’ha de desenvolupar aquesta normativa, serà 

la comissió jurídica assessora la que dictamini, no des de cap perspectiva política, 

sinó des d’una perspectiva jurídica, si això és així o no.  

Per tant, jo crec que vostès representen una reivindicació que ja fa molts anys que 

hauria d’estar resolta, vull deixar clar que és la primera vegada que un Departament 

d’Interior ha fet una proposta per intentar regular-ho, que cal assumir que estem en el 

procés de negociació i que per tant seria impossible o seria insòlit que davant de la 

primera proposta els sindicats haguessin dit que ja hi estaven d’acord, aquí hi ha 

d’haver una negociació lògica, però que aquesta negociació estic convençut que 

arribarà a bon port, que tindrem la regulació feta i que tindrà l’aval a més a més 

obligatori de la comissió jurídica assessora per tal que la interpretació a l’aplicació 

jurídica que es faci sigui la correcta.  

Moltes gràcies.  

La presidenta  

Gràcies, senyor Bosch. Com sigui que el representant del Grup Mixt no es troba a la 

sala, donaríem per conclòs el tràmit de les intervencions dels grups parlamentaris i 

ara el president de l’associació té, bé, o la persona [#] que l’acompanya, tenen un 

temps per respondre les qüestions que s’han plantejat. És a dir, no per reprendre una 

altra vegada la discussió sobre la filosofia del que ens han exposat, sinó per 

respondre concretament les preguntes i qüestions que s’han exposat per part dels 

grups. Per tant, té la paraula el senyor Gómez – Quintero.  

El president de l’Associació per la Integració Laboral – Mossos d’Esquadra amb 

Discapacitat   

El que s’ha dit aquí, quant a les sentències que s’han guanyat, és el meu cas i el cas 

del company, les sentències van ser dictades pel Jutjat Contenciós Administratiu de 
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Barcelona, en un primer procediment, i les sentències són molt clares. Vull dir, es pot 

aplicar la llei, sense reglament, perquè és prou implícita i ho regula prou bé perquè es 

pugui aplicar. Inclús les pròpies sentències ens arriben a dir que l’Administració té 

suficients armes per poder aplicar sense fer un reglament. I la segona sentència ens 

ha dit ben clar que hi ha una vulneració de drets fonamentals de l’article 14 quant a la 

igualtat pel tema dels companys que estan treballant amb una discapacitat. I que 

també hi ha hagut una vulneració quant a l’article 23 que és una discriminació dintre 

del món professional.  

Jo considero que això és una mica greu. Nosaltres no volíem arribar a aquests 

extrems, això és... indirectament se’ns obliga. I l’Administració, el que ha fet és 

recórrer les sentències al Superior de Catalunya. Està en el seu dret. Jurídicament es 

pot recórrer. Però creiem que si s’hagués aplicat mesures transitòries, les sentències 

no es podien executar, perquè no poder executar una cosa que s’ha solucionat. Per 

tant el motiu hauria estat [#] bastant més fàcil el tema.  

Quant a... nosaltres estem en actiu, estem en actiu. Jo he anat a votar a les eleccions 

sindicals. Vull dir, mantenim les armes personals, perquè són nostres, mantenim la 

placa i les credencials i li explicaré com funciona una mica el tema, és a dir, quan 

s’identifica per par de dins de l’Administració hi ha una proposta d’incapacitat 

permanent, en el grau que sigui, l’Administració agafa, bé [#] els serveis de personal, 

no sé ben bé com funciona això, ens [#] i diu «has de tornar la credencial i l’arma de 

la casa». L’arma de la casa està claríssim, perquè no és nostra. La credencial sí és 

nostra. La resposta és: escolti’m, vull una resolució del conseller o del secretari 

general perquè se’ns tregui aquesta acreditació, perquè és important tenir un 

document. No, no n’hi haurà. Com que no n’hi haurà, doncs, senzillament no la puc 

entregar.  

I jo, parlant amb la Guardia Civil, les armes personals les hem de mantenir. L’únic que 

funciona és el reglament d’armes, és a dir, si tu tens un document que diu que estàs 

jubilat, portes l’arma, portes la guia i fan un canvi de guia, però l’arma sempre és teva. 

Però el motiu [#] estem en actiu.  
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Quant a el tema de les invalideses, les discapacitats, en el decret o en el projecte de 

decret que s’ha presentat, a veure, [#] nosaltres hem estudiat bastant a fons. I, per 

exemple, l’incapacitat permanent parcial. Escolti’m, aquest senyor, amb una parcial no 

pot fer tasques policials. És impossible. A pesar que el decret diu no ho contempla ni 

la paraula tasques complementàries o serveis complementaris. És a dir, el que jo he 

dit aquí, els conceptes de la llei de policia, el decret no en contempla ni una. Per [#] el 

motiu [#] és fàcilment impugnable aquest decret [#]. I que tampoc voldríem arribar a la 

justícia, ho tenim clar. Vull dir, jo, com a lletrat, no m’agrada arribar als tribunals. Una, 

pel temps, pels costos i per les repercussions que té, perquè a vegades no val la pena 

arribar-hi. Val més una bona negociació que no una mala sentència per una de les 

parts.  

Llavors, a veure, el decret fa això amb la parcial. La total fa un invent de dir que no 

pots passar a segona activitat amb una total, però en canvi es regula amb un decret, 

que si no podem passar-hi, no podem estar-hi. Vull dir, jo no puc estar regulat per un 

decret que diu que em diu no puc estar-hi. I més se m’aplica el reglament del cos de 

Mossos quan diuen que no puc estar-hi. Vull dir, molt complicat.  

I quant a les de més [#] absoluta i gran invalidesa, havíem, jo, he parlat amb bastants 

sindicats, amb tots els sindicats, he tingut reunions, i ja comencem a veure quelcom 

[#] més clar. Costa, ha costat bastant, però comencen a veure-ho més clar. El INS [#] 

no prohibeix que treballin, cap de les incapacitats, poden treballar, sempre i quan se’ls 

ho comuniqui. No l’empresa, sinó el treballador ha d’anar a comunicar-li. Per tal motiu, 

si poden treballar, perquè el problema no són els diners, el problema dels companys 

és sentir-se útils, és a dir, no tancar-se a casa, perquè llavors la malaltia es pot 

agreujar molt més.  

Quant a mesures transitòries, doncs, no se n’han aplicat cap. Ni de reglament de la 

Policia [#] de Tarragona, ni, a veure, ni el reglament de Bombers ja es va dir que no 

es podia aplicar, perquè eren funcions diferents. Nosaltres entenem que el tema de 

les discapacitats s’ha de tractar per igual a tota l’Administració. És a dir, no podem 

tenir diferents d’allós [#], és a dir, a aquest l’entro, a aquest no l’entro. És a dir, 

l’Administració jo la comparo a una empresa que té diversos convenis col�lectius, 
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diferents convenis col�lectius, diferents normatives, però les discapacitats ha de ser 

única per tothom igual, per a tots els treballadors igual de l’Administració.  

Nosaltres entenem que, bé, creiem que per què no podem participar en una mesa per 

aportar les nostres idees o les nostres propostes. Bé, se’ns diu, no demanem la 

retirada del decret. Bé, a veure, és que, tal com he dit abans, si totes les parts [#] 

obligatòries per llei el que el decret no les compleix, jo diria val més fer un estudi 

important i fer-ho de nou i mentrestant aplicar mesures transitòries i no que es vegi 

gent perjudicada, bastant gent.  

Se’ns ha dit que, a veure, la proposta que el conseller es dediqui només a seguretat 

pública, és una qüestió política. Bé, pot ser política. Nosaltres veiem clarament la 

feina que va el conseller, té una feina molt important, té seguretat pública per una 

banda, el tema de l’Estatut, el tema de competències. És una feina molt embullada. 

Per tal motiu entenem que també és tan important la seguretat pública com perquè el 

conseller es dediqui només a una sola tasca.  

Les coses, bé, es compliquen. Nosaltres hem parlat amb tots els sindicats. Entenem 

que, ja els ho hem fet saber, que d’entrada no es pot barrejar jubilació anticipada amb 

segona activitat. També sabem, pel pacte de Toledo, que va haver-hi una reunió fa 

poc, el secretari d’Estat no està per la jubilació anticipada, perquè a més diu que no 

es pot aplicar, si no és amb coeficient. I això planteja molts problemes. Entenem que 

no és una mesura que possiblement agradi l’opinió pública... Ho dic, perquè, a veure 

[#], si un funcionari té un problema, l’Administració ho té molt fàcil per recol�locar-la, el 

pot recol�locar. L’empresa privada potser ho té més difícil. Llavors, la crítica o l’opinió 

que té la ciutadania dels funcionaris sabem quina és, per tal motiu, no els donem més 

carnassa. Si un senyor no pot fer de mosso, no pot fer de bomber, no pot fer de 

qualsevol feina especialitzada de l’Administració, és molt fàcil recol�locar-lo. I no dir 

anem a jubilar-lo amb seixanta anys. Creiem que hi ha professions molt pitjors i que 

s’han de jubilar amb seixanta-cinc. Per tal motiu, no volem entrar en aquest debat. 

Vull dir, creiem que en principi no té res a veure jubilació anticipada i segona activitat.  

Bé, la segona activitat diu molt clar la llei: cinquanta-set anys. Vull dir, si no es 

modifica la llei, el decret haurà de dir cinquanta-set anys. I també dir-los-hi que, a 
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veure, ens hem trobat amb els sindicats que: anem a modificar la llei de policia. Inclús 

algun m’ha dit modificar la llei general de la Seguretat Social, amb el que això 

comporta, no és tan fàcil. Vull dir, anem-nos a establir el que diu la llei, anem a fer una 

seguretat d’acord amb la llei de policia i deixem-nos hores d’ara de modificacions de 

lleis i podem ajudar companys que ho estan passant bastant malament.  

La mesa, la mesa, qui interessa [#] funció pública. Crec que funció pública li afectaria 

molt més el tema si un mosso demana segons l’emparament de la llei, que vol anar a 

un altre cos de l’Administració. Per tal motiu, implicaria molt el tema de la funció 

pública. El tema de ciutadania, de la conselleria de Ciutadania, doncs, també crec que 

és important, perquè és qui regula més el tema de les persones amb discapacitat. I el 

que li pot afectar molt més la denuncia presentada a la Unió Europea pel tema dels 

fons, quant a que els fons que s’envien de la Unió Europea quant a la integració de 

persones amb discapacitat.  

Volem comentar-los-hi que la denuncia ha sigut admesa a tràmit, s’està tramitant, 

tenim un número de denúncia i el que ens han dit és que a partir de rebre aquest 

número podem anar ampliant la denuncia. Vull dir, la denúncia no queda estancada, 

sinó que es pot anar ampliant.  

Que més, a veure, quant al tema de l’estatut dels treballadors, mirin, a nosaltres se’ns 

ha aplicat l’article 41. I això no ho diem nosaltres, ho han dit els lletrats de la 

Generalitat. Per tal motiu, a veure, ells ja saben que no es pot aplicar, però l’han 

aplicat. Per què les sentències no ho han reflectit això? Perquè jo no ho he demanat, 

perquè és que el tema s’ha de ser molt caut, perquè jo el que no vull és que la 

sentència del contenciós m’entri a valorar el tema de l’INS [#]. Perquè els temes de 

l’INS [#] són competència del social. Per tal motiu, no hi entro. Jo entro al que vull: 

plaça de segona activitat, l’únic que sí és demana al jutge que provisionalment li 

obligués a l’Administració a assignar una plaça. Els jutges, com és lògic, també hi ha 

jurisprudència de l’Ertzainza [#], ha dit ben clar que ell no pot obligar, el que si obliga 

és a aplicar el procediment de segona activitat.  
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Amb el tema dels aspirants, a veure, nosaltres no volem l’aplicació del règim 

d’aspirants, sinó que volem que s’arregli per a tothom. I actualment, lògicament, això 

representa una discriminació important.  

A veure, que no em deixi res, perquè... Sí, el tema que va passar a ponent, doncs, bé, 

és un tema molt lamentable, que jo sàpiga aquest noi no ha demanat el reingrés, 

suposo que perquè no li ha interessat, però inclús la llei aquesta que es va modificar 

era retroactiva a l’any 94.  

Quant al tema que s’hagués hagut de regular la segona activitat amb el Govern 

anterior, els governs anteriors, bé, jo els diria que correcte, s’hi havia d’haver regulat. 

El que passa que era una qüestió de necessitat. A penes jo recordo que algun 

sindicat ho va demanar i ara poden haver-hi tres companys que els ha ofert [#] aquest 

tema, però la pressió no era suficient com per haver-la regulat. En canvi sí que es va 

regular en bombers, perquè la mitja d’edat de bombers era molt més alta i es va fer 

molta pressió perquè es regulés. A veure, jo lamento que hagi sigut ara, en aquests 

moments, que hàgim fet tot això, però jo li puc assegura, senyor Bosch, que si arriba a 

ser l’altre Govern, haguéssim fet el mateix i estaríem intercanviats. Vostè estaria a 

favor nostre ara. Vull dir, segur, perquè, perquè és, bé, nosaltres no volem arribar a 

res. Li dono la raó, el conseller ens ha citat pel dia 6, el dia 6 a les dotze aquí, al 

Parlament, li farem les propostes nostres i que, de veritat, són molt senzilles, eh?, vol 

fer el decret? Faci el decret, però les propostes, és dir, no modifiquem lleis rares, no 

fem coses rares, anem pel decret, apliquem el                     

  

Fitxer 8 

... està en el que diu la Llei de policia i amb aquell article que ens diu la llei que no 

està desenvolupat i no sabem quines incapacitats [#] greus poden passar a segona 

activitat, utilitzem la llei general de la Seguretat Social.  

A veure, nosaltres creiem, creiem, que una absoluta pot treballar, una gran invalidesa 

pot treballar, i no ho dic jo, ho ha dit el Tribunal Suprem, ho ha dit el Tribunal Suprem, 

i a més els diré més per la informació que tinc jo dels propis tribunals: grans 

invalideses, el Tribunal Suprem diu que pot treballar i que és compatible la pensió 
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amb el sou. És així la llei. Vull dir, si la llei em digués a mi que renunciés a la pensió, li 

asseguro que demà mateix hi renunciava, perquè el que no volem, en el meu cas no, 

perquè miri, puc fer de lletrat, però hi ha molta gent que s’ha quedat estancada a casa 

i això els perjudica bastant.  

Jo no sé si em deixo alguna cosa... Quant al tema del... Miri, una petita d’allò... La 

reunió amb el senyor Delort [#] va estar molt bé, bé, li vam exposar les nostres [#]. No 

va ser una negociació, va ser, doncs, un primer intercanvi d’opinions, ell va donar la 

seva, nosaltres la nostra. I quant al tema de la Comissió Jurídica Assessora, ja el 

conec, he vist bastants dictàmens d’ells. Quant al consell de policia hi ha... li voldria 

manifestar que no hi estic gaire d’acord. El consell de policia està, és forma paritària, 

Administració, sindicats. En el cas, i els podria dir que els sindicats no estant per la 

labor, m’ha arribat informacions que, tal com està el decret i la proposta que era es 

farà de nou, que els van dir que és el mateix modificat amb quelcom [#], no pensen 

firmar-lo.  

Per tal motiu, suposem que els sindicats votin que no al decret, el consell de policia el 

pot tirar endavant, perquè el vot que fa el desempat és del president. Per tal motiu, 

creiem, creiem, que aprovar un decret així, que afecta molt persones amb certes 

malalties, doncs, no seria gaire correcte. I la veritat, vull, dir, nosaltres no, nosaltres no 

voldríem existir, com em va dir un company un dia, nosaltres no voldríem haver existit. 

Per què hem existit? Per què hem vist que els sindicats no acaben d’entendre una 

mica del tema, en un sindicat m’ha dit que si haguessin [#] tingut informació, 

haguessin negociat diferent. No es pot dir això. Vull dir, és molt fàcil, vull dir, a veure 

com van les coses. Jo entenc la postura dels sindicats, ells demanen moltes coses, 

estan sotmesos a moltes pressions i nosaltres no n’estem sotmesos a cap. Per tal 

motiu [#] ens centrem només en una cosa. I la cosa és molt fàcil, entenc, no?, és 

intentar que gent pugui continuar treballant, sigui amb places al propi cos, o com diu 

la llei, en altres cossos de l’Administració. Inclús, crec que seria molt important pel 

país que es pogués donar aquesta visió, no?  

Si m’he deixat alguna pregunta i... volen algun aclariment...  

La presidenta  

ANGEL
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Moltes gràcies, senyor Gómez – Quintero. Senyora Ribera?  

La Sra. Ribera i Garijo  

Bé, esperava a veure si la senyora presidenta ens donava l’oportunitat de fer una 

pregunta que ell ha obert. Ens agradaria, des de Convergència i Unió, acabar d’aclarir 

alguns extrems. Un minut, un minut. Ràpid.  

La presidenta  

Si es compromet a fer-ho en un minut, li deixo la paraula i fins i tot la possibilitat que 

algú més faci el mateix en els altres grups parlamentaris, evidentment. Però, un minut, 

si us plau.  

La Sra. Ribera Garijo  

Gràcies. Una cosa, m’agradaria que quedés clar, perquè no m’ha semblat que ha 

quedat molt clar el tema de la jubilació anticipada amb relació a la segona activitat per 

algunes informacions contradictòries que s’han donat, penso que fins i tot per part de 

la senyora Gomà, no té el concepte prou aclarit, perquè penso que Convergència i 

Unió va donar suport a les peticions del Mossos d’Esquadra tant en el Congrés com 

en el Senat.  

En segon lloc, la sensibilitat dels Governs anterior va quedar demostrada en la Llei 

10/94, si la he entès bé, per tant reformulo la pregunta, la sentència diu que hi havia 

base legislativa suficient com per aplicar una solució als casos particulars que 

s’estaven demandant. Per tant, aquí ja hi havia hagut una regulació, bé que no prou 

desenvolupada, però sí base com perquè no es donin situacions discriminatòries en 

aquest moment. També es va demostrar la sensibilitat regulant en el cos de Bombers 

i em sembla que queda clar, i sinó potser jo ho tinc confós que els casos particulars 

ho van demandar, des del Govern de Convergència i Unió se’ls va donar solució i per 

tant aquest tema no va tenir lloc que es plantegés. De totes formes, reconèixer que 

sempre qualsevol govern ho pot fer molt millor i instem al Govern que hi ha en aquest 

moment que ho entengui d’aquesta manera i que vegin l’oposició la mà estesa per 

regular quest tema com cal.  
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En tercer lloc, la denúncia a tràmit a la Unió Europea. Diu que s’ha acceptat, per tant 

entenc que en qualsevol moment es podria retirar si hi hagués una posició positiva per 

part del Departament quant a la regulació completa. Des d’aquí tornar a aprofitar per 

instar els grups que donen suport al Govern, a tots, a tots, els Socialistes, Esquerra 

Republicana i Iniciativa – Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, que tots a 

una, i no en diferents veus i segons quin Departament recolzem [#] i segon quin no, 

tots, i convergència i Unió al seu costat, estem per aquesta regulació i perquè aquesta 

denúncia que ha entrat a la Unió Europea faci marxa enrere i no ens avergonyeixi 

com a país.  

I, en últim lloc, agrair-los moltíssim la intervenció, la valentia de la seva intervenció, el 

seu posicionament apolític i també valent respecte dels sindicats i encoratjar-los que 

continuïn, perquè la seva tasca ha de tenir resultat i positiu.  

La presidenta  

Gràcies, senyora Ribera. Amb aquest concepte ampli del temps, provocat alguna altra 

intervenció. Algun altre grup parlamentari, en el mateix ordre de major a menor, 

voldria intervenir abans del senyor Bosch, sinó... Senyor Montanya, si li sembla, 

mantenim l’ordre mateix que hem fet abans. Té la paraula el senyor Montanya.  

El Sr. Montanya i Mías  

Sí, moltes gràcies, presidenta. I molt breument, per agrair els aclariments que ens ha 

fet per part del president de l’associació. I reiterar la nostra disposició a recolzar, 

doncs, el que creiem que és una iniciativa de justícia social. Agraïm els aclariments 

puntuals que se’ns han fet, tot i que també, repeteixo, eh?, el màxim de suport del 

nostre grup parlamentari pel que fa a les reivindicacions essencials de la mateixa.  

Podem discrepar puntualment en qüestions que entenem són subjecte ja més 

d’interpretació jurídica. Vostè ha manifestat que inclús el Tribunal suprem s’ha 

pronunciat en el sentit que es pot treballar amb una gran invalidesa o amb una 

absoluta. De la mateixa manera que una golondrina hace primavera i no me’n recordo 

ara com és en català la dita, una sentència no fa jurisprudència. Hi ha una 

jurisprudència pacífica i homogènia a on diferencia el que és una invalidesa parcial 
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del que és una invalidesa total per professió habitual i el que és una invalidesa 

absoluta d’una gran invalidesa. I precisament si la llei general de la Seguretat social 

del 64 fa aquesta diferenciació és per alguna cosa.  

Hi ha matisacions a les normes generals quan són casos específics a on es necessita 

comunicar-ho i es necessita autorització per aquell cas concret o molt concret i que 

inclús la majoria dels supòsits comporten que no hi hagi una prestació laboral estrictu 

sensu , sinó una prestació laboral a efectes exclusivament terapèutics. Aquesta és la 

línia jurisprudencial que manté el Tribunal Suprem i les sales de lo socials de diferents 

tribunals superiors de justícia.  

Agrair, reiterar los nostres agraïments pels seus aclariments i així i finalitzem la nostra 

intervenció agraint que ens hagin aclarit tots aquests extrems.  

Gràcies.  

La presidenta  

Gràcies, senyor Montanya. Té la paraula el senyor Jaume Bosch.  

El Sr. Bosch i Mestres  

Molt breu, eh? Només per ressaltar una cosa, és a dir, si acceptem que s’ha de 

negociar amb els sindicats, que s’està elaborant una segona proposta de decret, és 

una mica sorprenent que ja es parteixi de la base que aquesta segona proposta, que 

no està feta ni presentada als sindicats, serà també negativa. Però és que fins i tot 

també pot passar que els sindicats no l’acceptin i es continuï negociant. Això és la 

base de la relació entre l’Administració i els sindicats.  

En tot cas, el motiu d’haver demanat la paraula és només per dir-li al senyor Gómez – 

Quintero que no és que jo estigui en contra perquè ara dono suport al Govern, és que 

jo estic a favor. És a dir, estic tan a favor i els tres grups que donem suport al Govern 

estem tan a favor del que vostès proposen que estem convençuts que serà aquest 

Govern el que ho solucionarà.  

La presidenta  
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Gràcies, senyor Bosch. Si, d’una manera molt breu, per acabar de comentar alguna 

de les coses que s’havien plantejat. I tancaríem aquesta intervenció.  

El president de l’Associació per la Integració Laboral – Mossos d’Esquadra amb 

Discapacitat  

A veure, amb relació a la demanda a la Unió Europea, lògicament, la demanda a la 

Unió Europea sí la podríem retirar si el tema se soluciona. Lògicament, em demanen 

[#] jo haig de, és com si jo retiro una demanada dels jutjats puc retirar-la si demostro 

que el tema s’ha solucionat.  

A veure, queda clar que Bombers es va regular en el seu dia i que les sentències han 

dit això, que es pot aplicar el decret sense cap reglament.  

Amb el tema de les jubilació anticipada, que em deia vostè. Bé, hi ha que diferenciar 

el sistema de previsió social de Policia Nacional i cos de Mossos. És a dir, ells tenen 

el regim de funcionaris de l’Estat, que els permet jubilar-se amb seixanta anys, amb 

trenta-cinc anys de cotització. Però és que és diferent, vull dir, el sistema funcionarial 

de jubilació no tenen caixa única, no tenen, diguem, un tercer que li pagarà la 

jubilació, sinó que els la paga el propi Estat. Llavors hi ha una compareixença del 

secretari d’Estat del Ministeri de l’Interior i cregui’m, vull dir, el que els queda de 

jubilació tampoc és gaire cosa. Inclús es parlava de segona activitat. Molts policies 

nacionals han tornat ha treballar en actiu, perquè en segona activitat cobren el 

vuitanta per cent del sou. I clar, molts han tornat. Actualment, la [#] hi ha uns tres mil 

en segona activitat. I molts han tornat. Això vol dir alguna cosa. I que molts s’estan 

agafant a la jubilació amb seixanta-cinc anys, perquè perds, perdries, bastants diners, 

eh?  

Quant al tema de jurisprudència, jurisprudència n’hi ha molta. Això ho sabem. N’hi ha 

de contradictòria, sobretot amb les sales del social, hi ha molta casuística [#]. El que 

passa que... a veure, sí que hi han sentències que esmenen, aquesta concretament 

que li deia jo a vostè d’una gran invalidesa treballant, el propi Tribunal Suprem ho ha 

dit a l’empara de l’article 35 de la constitució. Vull dir, a ningú se li pot denegar el dret 

a treballar, encara que tingui una absoluta, una gran invalidesa. I diu entrant aquí que 

ho permet la llei general de la Seguretat social. Llavors, a veure, ja ho sabem els 
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lletrats que cada vegada agafem la sentència que ens interessa més, en el nostre 

benefici. I això és així.  

Els vull donar les gràcies, senyor Bosch. Jo crec que sí que podem arribar a un acord. 

El que passa que, bé, en aquests moments jo... la cosa és complicada.  

La presidenta  

Doncs, moltes gràcies, a l’associació, a les persones que ens han acompanyat, 

senyor Gómez – Quintero, senyor Domenech, el conjunt de persones que els han 

acompanyat. Jo crec que ha estat una mostra de com el Parlament intenta fer allò que 

pot per rebre les sol�licituds i en aquest cas per l’aprovació unànime de tots els grups 

parlamentaris la compareixença de la seva associació. Esperem que serveixi per 

alguna cosa, que sigui molt pel que serveixi i ens tenen a la seva disposició. 
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