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Benvolgut Sr. Joan Herrera: 
 

Barcelona 3 de març de 2008 
 
 
 Des de l'Associació per la Integració Laboral- Mossos d'Esquadra amb 
Discapacitats hem seguit les declaracions que vostè i el seu partit, ICV-EUA, han anat 
fent en aquesta campanya. Sense entrar en detalls, presumeixen de polítiques socials 
i d'esquerres, de mirar pels treballadors, de mirar pels discapacitats i tenir-ne un en 
les seves files per aquestes eleccions (com va presumir al debat a tv3).  
 
 Però la realitat, Sr. Herrera, és que el seu partit no té l'altura de mires 
necessària ni la decència ètica i moral per presumir de res d'això, en tant en quant el 
màxim dirigent del seu partit a Catalunya, el Conseller d'Interior Sr. Saura, està 
vulnerant drets de persones amb discapacitat en el cos de Mossos d'Esquadra, ens 
està discriminant a la feina per raó de discapacitat. 
 
 I no només ho diem nosaltres, ho diu el Síndic de Greuges i sentencies del 
Contenciós- Administratiu que han fet seves les consideracions del Síndic i que 
afirmen, entre d'altres coses igual de greus, que vostès estan vulnerant drets 
fonamentals contemplats a la Constitució Espanyola. Així ho ha fet saber aquesta 
Associació a la Comissió Europea amb una denuncia per discriminació ja acceptada a 
tràmit i que està essent estudiada per part dels seus experts.    
 
 Sr. Herrera, el dirigent del seu partit a Catalunya, el Conseller Saura: 
 
 Ha permès que Mossos discapacitats amb invalideses permanents hagin estat 
apartats del servei quan tenia eines legals per a solucionar la nostra situació i poder 
treballar. 
 
 Ha fet i fa oïdes sordes a les recomanacions legals, ètiques i morals de tota una 
Institució com la del Síndic de Greuges, amb les quals tenia la solució per a integrar 
laboralment discapacitats en el cos de Mossos. 
 
 Ha mentit en el Parlament de Catalunya en votar amb el seu partit una moció 
aprovada el 3 de maig de 2007 que deia d'aplicar, mentre es negociïn unes de 
definitives, mesures transitòries d'integració per a gent amb disminucions 
psicofísiques similars a d'altres forces i cossos de seguretat: No ha aplicat cap ni una, 
tot el contrari, ha prescindit dels serveis de mossos disminuïts i els ha enviat a casa 
seva. 
 
 Ha mentit en el Parlament de Catalunya quan l'11 de juliol de 2007 va dir que 
tindria en compte la nostra Associació en negociacions sobre l'accés a llocs de treball 
especials de segona activitat: però a l'hora de la veritat se'ns ha tancat les portes i 
se'ns ha ignorat i despreciat. 
 
 Ha presentat una proposta als sindicats que pretén excloure i marginar Mossos 
discapacitats amb invalideses permanents dels llocs de treball especials de segones 
activitats: Té una falta de voluntat política d’integració cap al nostre col·lectiu. 
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 Esta fomentant la discriminació de les discapacitats sobrevingudes al 
cos de Mossos en relació a d'altres funcionaris, vulnerant la normativa de la ONU, de 
la Unió Europea, de la OIT, de l'Estat i de la pròpia Generalitat. 
 
 Les polítiques socials de ICV deixen molt que desitjar, ens parlen a la seva 
propaganda electoral de: 
 
 SOLUCIONS: 
 
 JUSTES: 
 
 ¿És just que un Mossos es quedi sense braç i perdi la feina? 
 ¿És just que hi hagi discriminació entre un aspirant i un funcionari?    

¿És just que un funcionari hagi d'amagar una malaltia? 
 
 LÒGIQUES: 
 
 ¿És lògic que un discapacitat pugui accedir a ser funcionari i un funcionari amb 
 discapacitat sobrevinguda perdi la feina?  
 ¿És lògic que no es vulgui la integració laboral d’un funcionari quant 
 s’incompleix la ratio  del 5 % per persones amb discapacitat? 
 ¿És lògic que un funcionari diabètic s'hagi de posar la insulina d’amagat? 
 
 VALENTES: 
 
 ¿És de valents negar a una Associació d’afectats el dret a negociar allò que li 
 afectarà? 
 ¿És de valents no protegir les discapacitat sobrevingudes de funcionaris de 
 cossos especials? 
 ¿És de valents fer unes propostes que són degradants com a persona volent 
 donar caritat? 
 
 Les solucions que dóna el seu partit en tasques de Govern són tot 
menys justes, lògiques i valentes, encara que ens ho vulguin fer creure la 
realitat que practiquen al Govern demostra tot el contrari. 
 
 Vostès no mereixen el vot de la ciutadania i, ni molt menys, el dels membres 
del Cos de Mossos d'Esquadra. 
 
 Per tant, aconsellarem als nostres afiliats, a tots els membres del Cos de 
mossos d'Esquadra juntament amb les seves famílies i amics, QUE NO VOTIN EN 
AQUESTES ELECCIONS GENERALS A  ICV-EUA, que no votin a un partit que ens 
maltracta i discrimina, que vulnera drets fonamentals de discapacitats, que no té 
paraula, que diu una cosa i practica una altra.  
 
Àngel Gómez-Quintero Mora        Domènec Puig Eroles        Salvador Gimeno Martínez 
President            Tresorer                 Secretari     
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