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Barcelona 24 de febrer de 2008  
    
 Volem comunicar a tothom que alguns sindicats ens han fet arribar la proposta 
de Decret modificada per part de l’Administració. 
 
 Desprès de fer un estudi comparatiu amb la primera proposta hem arribat a la 
conclusió següent: 
 
 1.- En termes generals considerem que és una presa de pel, les 
modificacions realitzades segueixen sense aplicar les normes de la Llei 10/94 del 
cos de Mossos d’Esquadra en relació a la segona activitat, 
 
 2.- Es mantenen les discriminacions per raó de discapacitat, tal com 
vàrem denunciar en el seu dia.   
 
 3.- Incompleix les normes Internacionals, de la ONU, de la Unió Europea, 
Convenis de la OIT,  del propi Estat i de la Generalitat de Catalunya. 
 
 4.- Dóna més competències al Servei Mèdic de la Direcció General de la 
Policia, la qual cosa deixa sense garanties al funcionari. 
 
 Per tal de no repetir els arguments us aconsellem que mireu els comunicats 
que consten en la nostra pàgina web, ja que es manté l’opinió de l’Associació. 
 
 L’Associació no deixarà ni pot admetre que el Departament mantingui les 
discriminacions, vulgui donar caritat, és totalment indigne la seva forma de procedir. 
 
 En la pàgina web publicarem la proposta de Decret i en vermell constarà la 
nova redacció del articulat quant a la seva darrera modificació.  
 
 Considerem que amb la integració de persones amb discapacitat sobrevinguda, 
no es poden pactar rebaixes, ja que estem pactant el futur de persones i les seves 
famílies. 
  
 A la vista de les propostes del Departament l’Associació presentarà una 
queixa al President de la Generalitat, que publicarem a la web, i utilitzarem totes 
les armes que ens donen les Lleis, tant a nivell Internacional com Nacional, i 
ampliarem la denuncia a la Unió Europea.       
  
          Us agrairíem  que aquest escrit el poguéssiu penjar als vostres serveis. 
 
   
 Atentament,  

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