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Sr. Dpmenec Puig Eroles
e/ StoAntoni M. elaret, núm. 416-418, lr. 2a.
08027 Barcelona

Núm. 8276/2006
da/om

Benvolgut senyor,

He estudiat amb deteniment l'assumpte que plantegeu en la vostra
queixa, en relació amb el passi a la situació de segona activitat.

En data 18 de desembre de 2006 vaig rebre l'informe del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació relatiu a la vostra
queixa, al qual s'adjuntava una copia de la resolució administrativa
de 6 de setembre de 2006 per la qual es desestima la vostra sol.licitud.

Us vull comunicar que he fet les recomanacions oportunes al citat
Deparment, per tal que pugui resoldre el cas objecte de la vostra
queixa amb la maxima celeritat possible.

En concret, el que li he dit al Departament és el que us reprodueixo a
continuació: .

"(u.) crec necessari exposar-vos diverses consideracions pel que
fa a la manca de motivació de la citada resolució i a la
necessitat de desplegar reglamentariament la Llei 10/1994, d'll
de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

En primer lloc, entenc que la resolució del vostre Departament
de 6 de setembre de 2006 manca de la motivació suficient per
arribar a la conclusió establerta en el fonament jurídic 4t. en el
sentit .que la resolució de l'INSS de 2 de maig de 2006 que
declara la incapacitat permanent total per a la seva professió
habitual implica que el senyor Puig Eroles "no pot desenvolupar
les funcions propies de la Policia de la Generalitat - Mossos
d'Esquadra ni en situació administrativa d'actiu ni en situació
administrativa especial de segona activitat."
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, Així mateix, la resolució del vostre Departament assenyala que
~ "una declaració d'incapacitat permanent total per a la funció

policial, com la declarada al senyor Puig Eroles, és incompatible
amb el desenvolupament d'un lloc de treball del CMEen
situació de segona activitat."

L'article 54.1.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, determina que han de ser motivats, amb
referencia succinta de fets i fonaments de dret els actes
administratius que es dicten en l'exercici de potestats
discrecionals, així com els que han de ser- ho en virtut d'una
disposició legal o reglamentaria expressa.

En el present cas, és d'aplicació la Llei 10/1994, que estableix en
el seu article 63 que la disminució de les condicions físiques o
psíquiques que impedeixi el desenvolupament normal del
servei ha d'ésser dictaminada per un tribunal medic, que ha
d'elevar el seu dictamen a la persona titular del Departament,
per tal que adopti la resolució pertinent. Aquest tribunal, si a
conseqüencia deIs reconeixements efectuats, aprecia en el
funcionari un estat d'impossibilitat física o de disminució de les
facultats que l'incapaciti permanentment per al compliment de
les seves funcions, ho ha de posar en coneixement de la
persona titular del Departament perque aquest tramiti
l'expedient pertinent d'incapacitació i, si escau, la jubilació
fon;osa.

Ara bé, en el cas que ens ocupa, aquest tribunal medic no s'ha
reunit i, per tant, la resolució que desestima la petició del
senyor Puig Eroles ho fa sense aquest preceptiu dictamen
medic. L'absencia de desplegament reglamentari de l'article
61.3 de la Llei 10/1994 no és obstacle per a donar compliment a
la previsió legal que obliga a la constitució del tribunal medic
en aquests casos, dones el fonament legal d'aquesta previsió no
és altre que el de motivar adequadament la decisió del
Departament, ja sigui per acceptar o denegar el passi de
l'interessat a la situació de segona activitat, ja sigui per a iniciar
un expedient de jubilació.

Val a dir que en aquest mateix sentit s'ha pronunciat, per
exemple, el ]utjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, per mitja de la sentencia de 21 de setembre de 2006
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dictada en un cas analeg al que ens ocupa. AixÍ,aquesta
sentencia assenyala en el seu fonament jurídic 5 el següent:

(((oo.) la regulaciónqueofrecedirectamentela Llei10/1994
permite al órgano administrativocompetenteasumir la decisión
que defondo correspondaa la solicitud planteada, sin que la
paradoja de la dilación en la regulación reglamentaria que
debiera especificar el grado de las incapacidadesmédicasy
condicionesde la prestación del servicio seacausa más que
para la integración de aquella laguna normativa mediante la
aplicación de aquella otra dictada por la administración (...)".

La manca de desplegament reglamentari no pot ser un obstacle
per a l'aplicació d'aquestes previsions legals, tota vegada que el
propi ordenament jurídic ofereix eines suficients per a que
l'organ que ha de resoldre sobre la petició de l'interessat pugui
suplir aquesta mancan<;a.

AixÍ, tant la normativa aplicable al cos de bombers de la
Generalitat prevista al Decret 241/2001, de 12 de setembre, com
la prevista a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de
Catalunya preveuen que les resolucions relatives a la situació
de segona activitat vagin precedides d'un dictamen medic del
funcionari elaborat per un tribunal constituYt a l'efecte. També
la normativa estatal aplicable al Cos Nacional de Policia (Llei
26/1994, de 29 de setembre, i Reial decret 1556/1995, de 21 de
setembre) preveu aquest examen medic.

En conseqüencia, us demano que reviseu la resolució de 6 de
setembre de 2006 que desestima la petició del senyor puig
Eroles per tal d'iniciar de nou la tramitació del pertinent
expedient administratiu que ha d'incloure el dictamen medie
emes per un tribunal constituYt segons les previsions de la Llei
10/1994.

L'esmentada resolució de 6 de setembre de 2006 ha de ser
considerada un acte de gravamen per a l'interessat, per la qual
cosa no hi ha cap impediment legal per a la seva revocació
immediata, tal com preveu l'article 105.1 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre.

D'altra banda, comprovo que en la resolució del vostre
Departament tampoc es fa cap valoració sobre la possibilitat
d'aplicar per analogia la normativa de la segona activitat del



...

cos de bombers de la Generalitat. Certament, l'article 1.3 del
Decret 241/2001 estableix que el pas a la situació de segona
activitat es produira sempre que del dictamen medie no es
desprenguin situacions recuperables o d'incapacitat permanent
en els graus d'absoluta o gran invalidesa.

També l'avantprojecte de Llei del sistema de policia de
Catalunya, en el seu article 76.4, determina que ocuparan llocs
reservats a la segona activitat aquells membres del cos de
policia a qui s'hagi dictaminat una disminució de capacitat
física o psíquica que no impliqui incapacitat permanent en els
seus graus d'absoluta o gran invalidesa.

En el cas que ens ocupa, l'INSS ha declarat al senyor Puig Eroles
en situació d'incapacitat permanent en grau de total, que
d'acord amb la normativa de la Seguretat Social inhabilita al
treballador per a la realització de totes o les més fonamentals
tasques de la seva professió, tot i que pot dedicar-se a una altra
diferent. Una aplicació per analogia de la normativa esmentada
podria permetre al senyor Puig Eroles acollir-se a la situació de
segona activitat.

Per aixo, agrairé que m'informeu deIs motius que han justificat
la manca d'aplicació analogica de la citada normativa al cas
que ens ocupa.

Finalment, vull fer referencia a la necessitat de desplegar
reglamentariament la Llei 10/1994, dones la manca de
desenvolupament per reglament de la previsió de l'article 61.3
comporta un incompliment de la voluntat del legislador.

Certament, sembla que el contingut deIs preceptes de la Llei
10/1994 relatius a la segona activitat no es limita a proclamar el
dret, sinó que va més enlla. El fet és, pero, que per una raó o
una altra després de més de deu anys que el Parlament de
Catalunya proclamés el dret de segona activitat, aquest dret
encara no pot ser invocat per aquells que podrien acollir-se.

L'excessiu endarreriment en el desenvolupament reglamentari
en aquest cas també pot significar pel promotor de la queixa la
conculcació del principi d'igualtat davant la llei, en relació amb
aquells altres membres del mateix cos que en el futur puguin
acollir-se al dret a la segona activitat.



És per aixo que us recordo el deure legal de procedir, sense més
dilació, a desenvolupar reglamentariament el dret de segona
activitat reconegut a la Llei 10/1994 i, en conseqüe!llcia i com he
exposat previament, a iniciar de nou la tramitació de la
sol.licitud del senyor Puig Eroles i eventualment la de tots
aquells membres del mateix cos, que complint amb els
requisits formals que es demanin, hagin presentat la seva
sol.licitud dins el període previ a l'entrada en vigor de l'esperat
reglamento

Considero que és un pas en la bona direcció la constitució del
grup de treball que ha d'estudiar específicament d'aquesta
qüestió. Tot i aixo, us agrairé que m'informeu detalladament de
les conclusions a que arribi aquest grup de treball i de les altres
actuacions del vostre Departament dirigides a fer efectiu aquest
desplegament reglamentari."

Tan bon punt disposi del determini del Departament en relació amb
aquesta resolució, us ho comunicaré.

Rafael Ribó
Síndic

Barcelona, 6 de febrer de 2007
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Sr. Domenec Puig Eroles
CI StoAntoni M. Claret, núm. 416-418, ir. 2a.
08027 Barcelona

Núm. 8276/2006
da/om

Benvolgut senyor,

En relació amb la vostra queixa sobre el passi a la situació de segona
activitat, us informo que en data 6 de febrer de 2008 he rebut un informe del
-De-partamen-t ~lntet=iGt;-Re--lacionc;Im:tih1cianalsliarticip-ació referit a l~ _
consideracions que vaig exposar-li en la meva resolució de data 6 de febrer
de 2006.

Vull que sapigueu que, en el seu informe, el Departament es limita a
indicar-me que el vostre cas concret esta judicialitzat i que es preveu
I'aprovació en breu d'un projecte de decret sobre la situació de segona
activitat que s'esta negociant amb els sindicats presents a la mesa de
negociació, tot i que hi ha previste s reunions amb l'Associació per la
Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitat.

A partir d'aquesta informació, constato -i així ho he exposat al propi
Departament- que no s'ha donat resposta als diferents extrems que
assenyalava en la meva resolució del 6 de febrer de 2007 i que es fa
necessari, per tant, un complement de la informació facilitada fins al
momento

Per aquest motiu, he demanat al citat Departament que amplii la
informació que m'ha fet arribar i que doni resposta a les diferents
consideracions que vaig exposar-li en la resolució del passat 6 de febrer
de 2007.

Tan bon punt disposi g:aquesta informació addicional, us ho comunicaré.

Barcelona, 26 de febrer de 2008

Síndic de Greuges de Catalunya
]osep Anselm Clavé, 31
08002 Barcelona
Tel 933 018 075 Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat
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