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Senyors,

El proppassat 6 de febrer, en el decurs d'una reunió amb el titular del Departament d'lnterior,
Relacions Institucionals i Participació i amb el d~ .la Direcció de Serveis, vau lliurar un
document en que efectuaveu un seguit de propostes en relacíó amb la regulació, mitjanC(ant
decret, de la figura de la segona activitat en el cos de mossos d'esquadra.

Després d'examinar aquest document amb deteniment, i sense obviar la varietat d'aspectes
a que aHudiu, us fem avinents dues consideracions basiques en relació amb la vostra
proposta.

En primer \loc, considerem que el desenvolupament reglamentari de la situació
administrativa especial de la segona activitat s'ha de fonamentar en la regulació que
d'aquesta figura jurídica es conté en els articles 61 a 64 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de
la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. En aquest marc, les normes de caracter
internacional o estatal que recullen els drets i el principi de no discriminació de les persones
amb discapacitat inspiren i faciliten la interpretació de la reglamentació que es vol endegar,
pero no poden servir per reglamentar la figura de la segona activitat en el cos de mossos
d'esquadra més enlla deis marges que marca la mateixa Llei 10/1994, esmentada. Així
dones, els requisits, pressuposits i procediment que preveuen els preceptes abans
esmentats i que apareixen, entenem, ben delimitats en la norma legal, han de marcar
necessariament els contorns de la regulació reglamentaria de la figura de la segona activitat
en I'esmentat coso

En segon lIoc, és en base al que preveu aquesta norma legal que entenem que no té
cabuda la proposta que efectueu segons la qual totes les discapacitats o disminucions, sigui
quin sigui el seu grau, que afectin als efectius del cos de mossos d'esquadra poden donar
lIoc al passi a la situació de segona activitat. Per contra, considerem que la normativa legal
no permet estendre la segona activitat a totes les incapacitats mediques, tal com proposeu,
sinó únicament a aquelles discapacitats que no impedeixin a la persona afectada seguir
desenvolupant les funcions propies que té la policía.

Així ho estableixen els articles 61.3 i 64 de la Llei 10/1994. L'article 61.3 preveu que "s'han
de determinar per reglament les circumstancies i les condicions de la prestació deIs serveis
complementaris de segona activitat, i el grau de les incapacitats' mediques que poden
determinar el pas a aquesta situació". La referencia al fet que cal reglamentar "el grau de les
incapacitats mediques" que poden determinar el pas a la segona activitat implica que no
totes les incapacitats mediques poden donar lIoc a aquesta situació administrativa, sinó,
únicament, aquelles que es determinin per reglament, tenint present,a I'hora de concretar-
les, quina és la finalitat i objectiu de la segona activitat.
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Al seu tom, I'article 64 preveu que "si el tribunal medie, com 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 con'eixement de la persona titular del Departament perque
aquest tramiti I'expedient pertinent d'incapacitació i, si escau, la jubilació forc;osa".D'acord
amb aquest precepte, la incapacitat permanent per al compliment de les funcions propies
d'un mosso d'esquadra no dóna lIoc al passi a la segona activitat, sinó que implica I'inici d'un
expedient per a la declaració de la jubilació foryosa de la persona afectada.

Aquesta interpretació, a .més a més, ve avalada, tant pel contingut del recent Estatut Sasic
de la Funció Pública, com per la normativa de funció pública catalana, ates que totes dues
normes lliguen la incapacitat permanent total i I'absoluta a la possibilitat d'iniciar un
expedient de jubilació foryosa del funcionari afectat. En concret, I'article 67.1.c) de l'Estatut
Sasic preveu que la jubilació deis funcionaris podra produir-se "per la declaració
d'incapacitat permanent per a I'exercici de les funcions propies del seu tos o escala, o pel
reconeixement d'una pensió d'incapacitat permanent absoluta, o incapacitat permanent total
en relació amb I'exercici de les funcions del seu cos o escala': i I'article 38 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic deis preceptes
de determinats textos legals vigents a Catalunya en materia de funció pública, diu que "es
podrá també declarar la jubilació forc;osa, bé d'ofici o bé a petició del funcionari ¡previa
instrucció del corresponent expedient, quan es trobi en situació d'incapacitat permanent per
acomplir les seves tgsques o en un estat d'inutilitat física i de debilitació de les facultats que
Ii impedeixi d'exercir correctament les funcions".

Les dues consideracions anteriors recullen I'essencia del plantejament d'aquest
Departament a I'hora d'endegar la reglamentació de la segona activitat en el cos de mossos
d'esquadra, és a dir, que aquesta regulació reglamentaria s'ha d'ajustar al marc establert a
la Llei 10/1994 i que aquest marc legal limita el passi a la segona activitat per disminució de
les condicions físiques o psíquiques a aquelles discapacitats que no impedeixin a la persona
afectada seguir desenvolupant les funcions propies que té la policia.

En la vostra proposta, pero, al-ludiu a més aspectes de la reglamentació d'aquesta situació
administrativa, que pels motius exposats en les consideracions anteriors, tampoc no podem
compartir. A tall d'exemple, no compartim la proposta que efectueu en el sentit de diferenciar
dos tribunal medies per valorar el grau de disminució que pot habilitar al passi a la segona
activitat, ni la que efectueu en relació amb I'establiment de quatre nivells de segona activitat
en funció del grau de disminució.

Pel que fa al tribunal medie, la Llei 10/1994 preveu I'existencia d'un tribunal medie amb una
composició concreta on hi són presents un metge designat pel Departament, un de designat
per la persona interessada i un d'escollit per sorteig d'entre els facultatius del Servei Catala
de la Salut. Tenint present aquest context legal no podem considerar la proposta que feu en
el sentit de diferenciar dos tipus de tribunals, un tribunal medie del cos de mossos
d'esquadra i un tribunal medie de I'ICASS.

Quant a la proposta que efectueu en el sentit de diferenciar quatre nivells de segona activitat
en funció del grau de disminució que s'apreci'i, considerem que la disposició reglamentaria
que s'aprovi pot preveure diferents tipologies de funcions a desenvolupar en segona
activitat, pero no podem afirmar que ho faci amb el detall deis quatre nivells que proposeu.
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En tot cas, i pel que fa a la proposta que feu de diferenciar un primer nivel!-de segona
activitat per a les funcionaries embarassades, cal tenir en compte que el pecret 15/1997, de
21 de gener, pel qual es regula el regim de llicencies, permisos i vacances deis membres del
cos de mossos d'esquadra, preveu, en la disposició addicional, un regim específic per a les
mosses d'esquadra en període de gestació. Aquesta disposició estableix que "les
funcionaries del cos de mossos d'esquadra que es troben en període de gastació, previa
presentació de la certificació medica acreditativa del seu embaras, poden demanar
I'exempció de dur I'arma reglamentaria i passar a realitzar en horari diürn, dins la mateixa
unitat organica a que es trobin adscrites, tasques que no comportin esforc;os físics ni peril/
per a la seva integritat física". La mateixa disposició diu que "les funcionaries del cos, amb la
comunicació previa al seu comandament, poden prescindir de I'obligatorietat de dur
I'uniforme reglamentari que correspongui", i afegeix que "a les funcionaries se'ls reservara el
I/oc de trebal/ d'origen i, a partir del quart mes de gestació, podran sol,licitar una comissió de
serveis de caracter voluntari en el centre de trebal/ més proxim al seu domicili, per tal
d'evitar trasl/ats innecessaris durant aquest període".

La reglamentació d'aquest regim específic per a les mosses embarassades és molt acurat i
s'esta aplicant a la practica de manera positiva i sense que susciti, que coneguem, reaccions
adverses. Pretendre, com proposeu, passar les dones embarassades a la situació de
segona activitat implica, a banda de les dificultats inherents a la gestió, sotmetre les mosses
d'esquadra en període de gestació a un debat sobre el seu grau de discapacitat que aquest
Departament no considera pertinent iniciar.

A títol de conclusió, us reiterem que considerem que la regulació reglamentaria de la segona
activitat s'ha de circumscriure als contorns precisos que marquen els articles 61 a 64 de la
Llei 10/1994, d'11 de juliol, i la normativa de funció pública de general aplicació.
Contrariament, la vostra proposta de reglamentació d'aquesta figura jurídica transcendeix,
en aspectes fonamentals, d'aquest marc legal i introdueix elements que no podem prendre
en consideració ateses les limitacions que imposa en tot desenvolupament reglamentari el
mateix principi de legalitat.

Barcelona, 18 de marc; de 2008




