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 PRIMER.- Volem comunicar a tothom que alguns sindicats ens han fet arribar les noves 
propostes de Decrets presentades per  l’Administració. 
 
 La nova proposta presentada consisteix en dos Decrets que regulen el següent: 
 
 El primer regula la segona activitat per l’edat i per les disminucions que no arriben a una 
incapacitat permanent i la incapacitat permanent parcial.  
 
 I el segon regula les incapacitats permanents a partir de la total. 
 
 També ens han fet arribar uns quadres resum dels esmentats decrets.   
 
 Des de la nostre opinió, mantenim les consideracions fetes fins el moment en relació a 
les propostes fetes pel Departament, però ara amb un greuge afegit, sembla que ja no tenim 
dret de ser com els demés, ja que plantegen decrets separats per les incapacitats permanents, 
ja ni tan sols ens mereixem una única normativa. 
 
 És del tot desconcertant aquesta situació i ens preguntem: Quin qualificatiu se li podria 
donar?, ens mereixem com a persones  que ens tractin d’aquesta manera?. 
 
 SEGON.-  Teniu les respostes en la web a les propostes presentades en la reunió amb el 
Conseller d’Interior el dia 6 de febrer de 2008, de les quals destacarem en primer lloc, i és una 
“novetat”, que les normes de la Unió Europea en forma de directiva, els convenis de l'ONU i de 
l'OIT, la Constitució etc, no s'han de complir en la regulació d’un Decret, segons la conselleria 
d'Interior. 
 
 La resposta  diu que el que s'ha de complir és la Llei 10/94, tanmateix és fàcil de veure 
que totes les propostes fetes als sindicats l’incompleixen! 
 
 Una curiositat, en la resposta copien l'article 38 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, diu que "es podrà també declarar la 
jubilació forçosa, bé d'ofici o bé a petició del funcionari  ¡ prèvia instrucció del 
corresponent expedient, quan es trobi en situació d'incapacitat permanent per 
acomplir les seves tasques o en un estat d'inutilitat física i de debilitació de les 
facultats que li impedeixi d'exercir correctament les funcions".   
 
 L’article 38.2 diu en la seva totalitat: Es podrà també declarar la jubilació forçosa, bé 
d'ofici o bé a petició del funcionari i prèvia la instrucció del corresponent expedient, quan es 
trobi en situació d'incapacitat permanent per acomplir les seves tasques o en un estat d'inutilitat 
física o de debilitació de les facultats que li impedeixi d'exercir correctament les funcions. En el 
cas que el funcionari estigui acollit al règim general de la Seguretat Social, cal atenir-
se al que determina per a aquests casos aquest sistema de previsió. 

  Com podeu veure la còpia que consta en la resposta està mutilada, falta la part final que 
és el regim que ens és d’aplicació. El mateix que estan fent amb l’article és el que ens volen fer 
a nosaltres. 

 TERCER.- També teniu en la pàgina web la resposta a la carta dirigida al President de la 
Generalitat en demanda del compliment de la Moció del 3 de maig del 2007, la mateixa es molt 
decebedora i realment incomprensible. 
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 QUART.- Vàrem tenir el 2 de maig de 2008 una reunió amb el Sr. Joan Puigcercós 
d’ERC, no va ser molt llarga, però ens va manifestar que les mocions del Parlament s'han de 
complir i que no és correcte el que esta passant, que políticament ja s'ho miraria i també que 
ens trucaria un expert en la matèria que és Tècnic  per tal de tenir un canvi d’impressions. 
 
 CINQUÈ.- També hem estat en contacte i hem mantingut reunions amb la Sra. Elena 
Ribera, amb el Sr. Oriol Pujol i el Sr. Josep M. Pelegrí de CIU, i també contactes amb la Sra. 
Montserrat Nebrera del PPC. 
 
 SISÈ.-  Hem mantingut contactes amb tots els Sindicats del cos de Mossos d’Esquadra 
per tal de que sàpiguen quina és la nostra postura. 
 
  
 NOVETATS:  
 
 1.- Estem citats pel Conseller de Governació, si no passa res, pel dia 29 d’abril de 2008. 
 
 2.- La modificació de la Llei 10/94 aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 2 d’abril 
de 2008, amb la qual es creen places de suport on inclou facultatius i tècnics, així com d'altres 
aspectes, no va ésser consultada als Sindicats, ni al Departament de Governació en relació a la 
nova estructura i els grups de funcionaris.  
 
 3.- S’ha fet públic un altre avantprojecte de Llei de Policia de Catalunya, sembla que és 
el quart o cinquè, hem perdut el compte, en general no és pot compartir i, en relació a la 
segona activitat, representa tornar al principi, tornar enrere, quan el que es demanava era una 
regulació que no discriminés per raó de discapacitat.  
 
          4.-   En la pàgina web trobareu el que es va dir en el Parlament de Catalunya quant es 
va modificar l’any 2003 la Llei 10/94, concretament l’article 22 sobre els aspirants a Mossos 
d’Esquadra, així com diferents declaracions a Europa Press en relació als mossos ferits per tema 
Brito l’any 2003.     
 
 Tal com actua el Departament, està clar que té en compte abans l’historia que la realitat 
quotidiana d'avui amb unes persones que estem patint una discriminació sense precedents.  
 
          Us agrairíem  que aquest escrit el poguéssiu penjar als vostres serveis, ja que hi 
ha companys que no tenen correu electrònic. 
 
   
 Atentament,  

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