
 
 

AIL-MED 
ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS 

D’ESQUADRA AMB DISCAPACITAT 
 

 
ADREÇA: CARRER SARDENYA NÚM. 355 PIS 1 PORTA 1, 08025 BARCELONA 

ADREÇA ELECTRÒNICA: advocatagqm@icab.cat 
MÒBIL: 649373851 

FAX I TEL.: 93 4593326 
WEB: http://ailmed.wordpress.com/    

 
REGISTRE NÚM.: 34385          NIF:G64545742 
 
 
 Benvolguts companys de l’Associació: 
 
 

Barcelona 15 de febrer de 2008  
    
 
 
 Des de l’Associació volem denunciar públicament el nostre malestar i  
desconcert  en relació a certes declaracions, les quals no podem entendre. 
 
 En l’últim Ple del Parlament de Catalunya es va aprovar una Moció de 
Convergència i Unió, amb el Títol definitiu Moció 22/VII del Parlament de Catalunya 
sobre el traçat del tren d’alta velocitat per Barcelona, l’esmentada Moció va ésser 
aprovada expressant el següent : 
 
 1.- El Parlament de Catalunya expressa el rebuig a l’actual traçat del tren d’alta velocitat al pas per  
Barcelona i manifesta que en qualsevol pas soterrat per la ciutat la velocitat màxima del tren ha  d’ésser de 
50 quilòmetres per hora, amb la voluntat expressa d’eliminar vibracions. 
 
 2.- El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
 
 a) Instar el Govern de l’Estat a establir una moratòria en l’execució del túnel del tren d’alta 
velocitat amb el traçat projectat actualment a Barcelona i a cercar-hi les alternatives que permetin assolir 
un consens polític i social.  
 
 b) Donar suport a l’Ajuntament de Barcelona i al Govern de l’Estat per a agilitar la construcció de 
l’estació de la Sagrera i la consegüent transformació urbana d’aquest  sector.  
 
 L’aprovació d’aquesta moció va trencar la disciplina de vot del Govern, ja 
que Esquerra Republicana va votar a favor. 
 
 En relació a aquest fet el Molt Honorable President del Parlament de 
Catalunya en el programa dels Matins de TV3 del dia 11 de febrer de 2008, va 
manifestar que les Mocions són d’obligat compliment per part del Govern i si 
no ho fa haurà de donar explicacions. 
 
 L’Il·lustríssim Diputat Sr. Joan Ridau, en el Periódico del dia 14 de febrer 
del 2008 ha manifestat el següent:  
 
 RIDAU AVISA EL GOVERN CATALÀ QUE HA DE complir LA MOCIÓ DE L’AVE. 
 
 M.A. 
 Barcelona 
 
 En coherència amb la moció contra el túnel de l’AVE votada la setmana passada al Parlament i que 
va dividir el tripartit, Esquerra va advertir ahir el Govern del qual forma part que ha de complir el mandat 
parlamentari a risc d’exposar-se, en cas contrari, al mecanismes de “censura política”  que fixa el reglament 
de la Cambra catalana. Així ho va explicar ahir el republicà Joan Ridau, que va dir que “el PSC es va 
equivocar magnificant aquesta votació i deslegitimant el Parlament” a l’insinua que el Govern no complirà el 
seu mandat. Amb tot, Ridau va vaticinar que no serà ERC, sinó CiU, qui prengui la iniciativa de demanar 
explicacions. 
 
 Ridau, que va reafirma el compromís d’ERC amb el tripartit, va proposar “aparcar” fins desprès del 
9-M el debat de l’AVE. No tant pel que fa a infrastructures ferroviàries com per l’ús electoral que “en fan 
alguns partits”. 
   
 
 
       

mailto:advocatagqm@icab.cat


 
 

AIL-MED 
ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS 

D’ESQUADRA AMB DISCAPACITAT 
 

 
ADREÇA: CARRER SARDENYA NÚM. 355 PIS 1 PORTA 1, 08025 BARCELONA 

ADREÇA ELECTRÒNICA: advocatagqm@icab.cat 
MÒBIL: 649373851 

FAX I TEL.: 93 4593326 
WEB: http://ailmed.wordpress.com/    

 
REGISTRE NÚM.: 34385          NIF:G64545742 
 
 
 En relació amb la segona activitat el 3 de maig de 2007 es va aprovar la 
Moció 8/VIII del Parlament de Catalunya, sobre mesures relatives al Cos de 
Mossos d’Esquadra Tram. 302-00028/08, amb el vot de tots els partits indicant: 
 
 El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
 
 c) Continuar la negociació iniciada per a regular la segona activitat dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra i, fins que no se n’acordi la regulació definitiva, aplicar mesures transitòries similars a les 
d’altres cossos o forces de seguretat. 
 
 En relació a l'aplicació de “mesures transitòries similars”, passa per aplicar 
alguna norma que reguli aquesta situació, solament aplicant l'analogia, que podria ser 
el Decret de Bombers o el Decret de la Policia Local de Tarragona o d'altres. 
 
 Des del mes de juliol de 2007 fins aquests moments les Diputades al Parlament 
de Catalunya Il·lustríssima Sra. Elena Ribera de CiU i la Il·lustríssima Sra. 
Montserrat Nebrera del PP amb el vot del Grup Mix representat per l’Il·lustre 
Sr. Diputat Sr. José Domingo, han intentat amb Interpel·lacions, Mocions i 
Preguntes que s’apliquessin mesures transitòries en compliment de la Moció aprovada 
el 3 de maig de 2007. 
 
 Totes les votacions s’han perdut amb el vots del tripartit, el que vol dir 
que no es volen aplicar mesures transitòries i no es vol complir la Moció aprovada per 
tots els partits. 
 
 Inclòs en la compareixença d’aquesta Associació a la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, vàrem manifestar que la Moció no s'estava aplicant. 
 
 Entenem que la resposta del Departament de “que s'està negociant”, és un fet 
independent i una excusa per tal de no aplicar les dites mesures transitòries. 
 
 Des de l’Associació no podem entendre com és que una Moció sí que és 
d’obligat compliment per part del Govern i una altra no s'ha de complir per part del 
Govern. 
 
 Els arguments utilitzats en la Moció del AVE, també es poden aplicar a la Moció 
de les mesures transitòries i molts companys en aquests moments ja estarien 
treballant, ja que fa anys que estem esperant que s’apliquin les dites mesures 
transitòries. 
 
 Demanem coherència a certs partits polítics, i que demanin explicacions al 
Govern sobre per què no s’ha aplicat la Moció aprovada el 3 de maig de 2007, 
instant a que s'apliquin les esmentades mesures transitòries. 
 
          Us agrairíem  que aquest escrit el poguéssiu penjar als vostres serveis. 
     
 
 Atentament,  

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