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Molt Hble. Sr. José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 25 de febrer de 2008

Ens consta que voste té coneixement de I'existencia d'aquesta
Associació, lamentem profundament el motiu que ens porta a dirigir-Ii
aquest escrito

Com voste ja sap, es va aprovar una Mocióque instava al Govern
de Catalunya a comunicar al Govern del Estat que es modifiqués el
tra<;atde I'AVE,per tal d'evitar que passés pel centre de Barcelona.

En el Pie del Parlament de Catalunya del dia 20 de febr~r del
2008, a preguntes de l'II.lustríssim Diputat Sr. Daniel Sirera del partit
Popular, voste Ii va contestar el següent:

IIMiri, més respecte pel reglament del Parlament de
Catalunya, més respecte per la nostra institució, perque si
estic dient que el que faré és el preveu I'article 140.3, és
que precisament és aquest article el que regula el que ha
de fer el Govern per complir les disposicions que aprova
aquest Parlament. I aixo és el que faré i és el que ja hem
fet, fer arribar al Govern de I'Estat ja s'ha fet, per escrit
fins i tot, al Govern de I'Estat la posició majoritaria
expressada en aquesta cambra. "

Entenem que voste va donar compliment de la Mocióaprovada en
relació al tra<;at de I'AVE,tal com preveu I'article 140.3.

És a dir, el Govern esta obligat a complir les disposicions
que aprova el Parlament de Catalunya.

El motiu d'aquest escrit és intentar comprendre com pot ser que
el Govern doni compliment a les Mocions, pero en algun cas
s'incompleixi una Moció aprovada pel Parlament.
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Li voldria recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar la
Moció 8/YIII del Parlament de Catalunya, sobre mesures
relatives al Cos de Mossos d'Esquadra Tram. 302-00028/08
Aprovació: Pie del Parlament Sessió núm. 14, 03.05.2007, DSPC-P 18,
amb els vots afirmatius de tots els partits.

En la que consta:

"e) Continuar la negoeiaeió iniciada per a regular la segona
aetivitat deis agents del Cos de Mossos d'Esquadra i, fins
que no se n'aeordi la regulaeió definitiva, aplicar mesures
transitories similar s a les d'altres eossos o forees de
seguretat. "

Aquest apartat fa relació a la segona activitat en el cos de Mossos
d'Esquadra i, en tractar-se lIavors de persones amb una discapacitat o
minusvalidesa, el Departament esta jugant amb qüestions de molta
importancia, ja que estem parlant de persones a les quals se les esta
discriminant per raó de la seva disminució.

Aquesta apartat, en relació a les mesures transitóries NO S'HAN
COMPLERTPER PART DEL GOYERN, considerant que també és
d'aplicació I'article 140.3 del Reglament del Parlament de Catalunya.

L'incompliment de I'esmentada Moció, no pot quedar supeditat a
la frase tant repetida per part del Departament d'Interior dient: "Se
esta negociant" i "Tot s'arreglara".

Des de l'Associació Ii podem manifestar que no s'esta arreglant
res de res, ans al contrari, les coses estan empitjorant cada dia que
passa, arribant a uns extrems del tot vergonyosos. El que no
volem és caritat, volem un tracte digne pels funcionaris amb una
discapacitat, i el que vol el departament es pot considerar un abús
d'una situació de necessitat imposant a persones amb discapacitat unes
condicions laborals en perjudici del seus drets.

Des de l'AssociacióIi volem manifestar, que si les coses continuen
igual per part del Departament d'Interior, farem tot alió que les Lleis
permeten, tan a nivell de Catalunya com a nivell de la Unió Europea i
inclús a nivell Internacional, ja que les propostes que esta fent el
Departament discriminen a tot funcionari que no sigui perfecte.
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El que no podem permetre és que un funcionari amb una
discapacitat se'l pugui deixar de costat, se'l margini, se'l tracti
com un inútil.

Aquest escrit, Sr. President és per demanar-Ii la seva
intervenció en front de la mala gestió que esta fent el
Departament d'Interior en relació a la segona activitat del cos de
Mossos d'Esquadra, per tal de que s'integri i es dignifiqui als
funcionaris amb discapacitat del cos de Mossos d'Esquadra.

Quedem a la seva disposició per tot el que voste consideri.

Atentament

"{ /,
gel Gomez-Quintero Mora

resident AIL-MED.
Advocat

Salvador Gimeno i Martínez
Secretari

Domenec Puig i Eroles
Tresorer
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Sr. Angel Gómez-Quintero Mora
President
Associació per la Integració Laboral
-Mossos d'Esquadra amb Discapacitat
c.Sardenya,355,1r1a
08025 Barcelona

Benvolgut senyor,

En nom del president de la Generalitat, i en relació a la carta que li va adre9ar el passat 25
de febrer, em plau comunicar-li que el Govern de la Generalitat esta treballant en el
desplegament reglamentari del Regim de Segona Activitat del Cos de Mossos d'Esquadra-
Policia de la Generalitat.

En aquest sentit, també he de dir-Ii que tenim constancia que, en aquests moments, esta
oberta la negociació entre els Sindicats i el Departament d'lnterior, Relacions Institucionals i
Participació, i es preveu una resolució en breu.

Finalment, li comunico que informarem de la seva petició als Departaments implicats en la
negociació de la segona activitat.

Rebi una cordial salutació.
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