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 INFORME SOBRE LA PROPOSTA D’ACORD I LA  PROPOSTA DE DECRET 
DE LA REGULACIÓ DE LA SEGONA ACTIVITAT  DEL COS DE MOSSOS 
D’ESQUADRA, COM A DESENVOLUPAMENT DELS ARTICLES 61 A 64 DE LA LLEI 
10/1994 D’11 DE JULIOL DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA. 
 
 ANTECEDENTS:  
 
 PRIMER: En l'informe jurídic de l'avantprojecte de la Llei 10/94, d’11 de juliol, 
en relació a la segona activitat es feia constar que es regula el possible pas a la 
segona activitat dels membres de la policia autonòmica, regulació que es fa per Llei 
atès que suposa una modificació de la situació administrativa dels funcionaris 
de policia. 
 
 Considerem important aquest matís, ja que si es continuen fent tasques 
complementàries de caràcter policial, i que fins ara eren realitzades per funcionaris en 
plenes facultats, no suposa en realitat un canvi de situació administrativa.  
 
 En el 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, es regulen en l'article 84 les situacions administratives 
en les que es poden trobar els funcionaris i que són: 
 
 Classes de situacions 
 
 Els funcionaris de la Generalitat es poden trobar: 
 
 a) En actiu. 
 b) En excedència voluntària. 
 c) En serveis en altres administracions. 
 d) En serveis especials. 
 e) En suspensió d'ocupació. 
 f) En excedència forçosa. 
 g) En excedència voluntària incentivada. 
 h) En expectativa de destinació.  
 
 Com es pot apreciar no existeix pels funcionaris en general la situació de 
segona activitat, motiu pel qual s’ha regulat per llei com a situació administrativa 
especial, per tal motiu als funcionaris del cos de mossos els hi és d’aplicació totes les 
situacions que existeixen a més de les regulades en la seva pròpia Llei, com és el cas 
de la segona activitat. 
 
 Així doncs, tal com fem constar, si passar a segona activitat representa un 
canvi en la situació administrativa del funcionari, tenint en compte que les situacions 
administratives  en les  quals  un  funcionari  pot estar es contemplen a les lleis com a  
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situacions totalment diferents cadascuna d’elles, difícilment es pot entendre que es 
continuïn fent en actiu tasques policials, ni tan sols complementàries, en segona 
activitat. 
 
 
 SEGON: Com a conseqüència d’un accident laboral patit per un  aspirant que 
va quedar paraplègic, la sensibilitat de tot el Parlament de Catalunya va comportar al 
2003 votar a favor de modificar la Llei 10/94 d’11 de juliol, del cos de Mossos 
d’Esquadra. 
 
 L’informe jurídic que va acompanyar l’avantprojecte de llei va donar suport a 
l'objecte de modificar l'article 22 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat- Mossos d'Esquadra, mitjançant l’addició d'un nou apartat número 4 al 
citat article. La finalitat de la modificació comporta que en els processos selectius per 
a l'accés a la categoria de mosso del Cos de mossos d'esquadra els aspirants que en 
l'exercici de funcions policials pateixin lesions no siguin exclosos del procés selectiu i 
puguin entrar a formar part d'aquest cos policial en un lloc de treball adequat a les 
seves capacitats. 
 
 La citada modificació al·ludeix al supòsit en què existeixi una causa d'exclusió 
medica com a conseqüència de lesions sofertes en l'exercici de les funcions policials 
com a funcionari en pràctiques. 
 
 Lògicament, les característiques d'aquest lloc de treball dependran del grau 
d'incapacitat o lesió soferta, podent ocupar llocs de caràcter operatiu o bé llocs de 
treball de segona activitat. 
 
 És important el matís que fa l'informe jurídic, que no fa diferències entre els 
diferents graus d’incapacitats, ni posa cap impediment en que amb qualsevol 
incapacitat un aspirant sigui nomenat funcionari. S'ha de tenir present que existeixen 
les lesions no invalidants per un costat i les incapacitats permanents parcial, total, 
absoluta i gran invalidesa, i que en funció del grau el funcionari podrà fer tasques 
operatives o de segona activitat. 
 
 Queden diferenciades, doncs, les tasques operatives de les de segona activitat, 
constatant que les primeres no suposen un canvi en la situació del funcionari i les 
segones sí que comporten aquest canvi. 
 
 S'ha de fer constar que el supòsit legal queda restringit a un fet concret: la 
conseqüència directa d'un accident laboral d'un aspirant que encara no té la 
consideració de funcionari, però que es veu en l'obligació de realitzar unes tasques per 
a les quals estigui capacitat en ser nomenat. 
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 DESENVOLUPAMENT DE LA  LLEI 10/1994, D’11 DE JULIOL, DEL COS 
DE MOSSOS D’ESQUADRA EN RELACIÓ A LA SEGONA ACTIVITAT. 
 
 
 INTRODUCCIÓ 
 
 
 PRIMER.- Abans d’entrar en el contingut de l’Acord i de la proposta de Decret, 
és important fer referència a que la Llei regula alguns aspectes de la segona activitat 
de forma molt clara i sense marge d’error. 
 
 Tal com consta en l'informe jurídic que acompanya la modificació del article 22 
de la Llei 10/94, on s'assenyala l'aval d'una Sentencia del Tribunal Constitucional, els 
funcionaris estan sotmesos a un règim de caràcter estatutari i ha d'ésser la llei la que 
reguli determinats aspectes.  
 
 Aquesta reserva legal de caràcter estatutari del règim funcionarial  ha estat 
recollida a la STC 99/1987 d'aquesta forma: “Es éste, desde luego un ámbito cuyos 
contornos no pueden definirse en abstracto y a priori, pero en el que ha de entenderse 
comprendida en principio  la formación relativa a la adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario, y a las condiciones de promoción en la carrera administrativa 
y a las situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos y deberes y 
responsabilidades los funcionarios y a su régimen disciplinario así como a la creación e 
integración, en su caso, de Cuerpos y Escalas funcionariales y al modo de provisión de 
puestos de trabajo al Servicio de la Administraciones Públicas pues habiendo optado la 
Constitución por un régimen estatutario con carácter general, para los servidores 
públicos (arts. 103.3 Y 1'49.1.18) habrá de ser también la Ley la que determine en 
qué casos y con qué condiciones puedan reconocerse otras posibles vías para el 
acceso al servicio de la Administración Pública.” 
 
 Així, tenim resolta la via de la segona activitat a la qual la pròpia Llei dóna 
accés per uns casos de forma taxativa i que es pot considerar una nova situació 
administrativa del funcionari. 
 
 SEGON.- Posar de manifest que el dia 22 es va firmar una proposta d’acord 
entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i les 
organitzacions sindicals representatives del membres del cos de Mossos d’Esquadra, 
sobre regulació de la segona activitat i la integració laboral del personal amb 
invalideses permanents. 
 
 Es constata que la proposta d’Acord està signada, però no es va signar la 
proposta de Decret. Aquest fet es demostra en el moment en que alguns sindicats 
consideren correcte un text de Decret que conté l’article 24.3 i altres, en canvi, diuen 
que aquest article ha quedat anul·lat del text definitiu desprès de signar l’Acord. És a 
dir, hi ha sindicats amb textos diferents del Decret. Més endavant ja ens referirem a 
l'esmentat article. 
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 TERCER.- El que hem de valorar positivament, ja que dóna compliment des 
d'un context global a les nostres peticions, és que entre l’Acord i la proposta de Decret 
es permet continuar treballant en una plaça adaptada a totes les incapacitats 
permanents reconegudes per l’INSS, des de la total a la gran invalidesa, sempre i 
quan es pugui desenvolupar una tasca que no comporti perjudicis per a la salut del 
funcionari. Fet aquest que hem de posar en relació directa al compliment del mandat 
de la Constitució, i concretament del seu article 49, sobre la integració d'aquells 
funcionaris amb una disminució física o psíquica. 
 
 Volem felicitar als Sindicats de cos de Mossos d’Esquadra i al Departament 
d’Interior pel compliment de l'article 49 de la Constitució, però alhora també volem 
manifestar que la forma de plasmar l’Acord i la regulació en la proposta de Decret no 
ens satisfà. El motiu és que considerem que els textos tenen moltes mancances, 
llacunes i contradiccions i que la tècnica jurídica utilitzada en ells no és la correcta, de 
tal forma que aquesta no s'ajusta a altres normes de rang superior. 
 
 QUART.- Tant a l'Acord com a la proposta de Decret, concretament en el seu 
Preàmbul, no es fa cap referència als Convenis internacionals de l'ONU, ni als de l'OIT, 
així com tampoc es menciona res de les normes de la Unió Europea. Per últim, a pesar 
del que s’ha dit en el punt anterior, tampoc es fa cap referència a la Constitució en 
relació a les persones amb discapacitat.    
 
 Considerem que en alguns dels apartats de l'Acord i en alguns dels articles de 
la proposta de decret és possible que no es respectin les esmentades normes de Dret 
Internacional, de la Unió Europea i també alguns articles de la Constitució. 
 
 En aquest sentit s'ha d'assenyalar que l’Acord i la Proposta de Decret estan 
sotmesos a normes de caràcter superior i que les mateixes no es poden vulnerar ni 
intentar la seva modificació. 
 
 En el desenvolupament d’aquest informe es farà constar quines són les normes 
de caràcter internacional que són d’aplicació, així com també es farà referència a 
quines són les d’aplicació d’àmbit Estatal. 
 
 En relació a les normes, tractats, directives, etc., internacionals i de la Unió 
Europea, s'ha de manifestar el següent: 
 
 El tractats Internacionals deixen de ser unes normes internacionals amb una 
especial eficàcia jurídica al integrar-se en el Dret intern. Com a norma tenen una 
primacia sobre el dret intern, l’Estat està obligat a respectar el seus compromisos 
internacionals acceptant la superior jerarquia del Dret Internacional. Si un Estat deixa 
d’aplicar un tractat, aplicant disposicions contraries en un Llei interna, comet un fet 
il·lícit internacional i pot incórrer en responsabilitats. Aquest concepte de supremacia 
es mantingut per part del Tribunal Suprem en la seva Jurisprudència, també el 
Tribunal Constitucional manté aquest criteri considerant les normes internes 
supletòries dels Tractats.  
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 L’article 10 de la Constitució diu: “ Les normes relatives al drets 
fonamentals i les llibertats que la Constitució reconeix, s'interpretaran de conformitat 
amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals 
sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya.” 
 
 Els tractats ha de ser tinguts en compte pels òrgans  administratius i judicials, 
el Dret Autonòmic no pot prevaler en cas de conflicte sobre els tractats internacionals. 
 
 Amb la integració els tractats no estan condicionats a un desenvolupament 
legislatiu o reglamentari, el Tribunal Constitucional ha manifestat que els convenis de 
la OIT són textos que es poden invocar igual que altres. Si el contingut és 
suficientment precís i incondicional tindrà eficàcia directa i immediata i afectarà al 
drets i a les obligacions dels particulars, tenint que assumir els òrgans de la 
Comunitats Autònomes la vigilància, aplicació i protecció dels drets i les obligacions 
regulades pel  tractat.                     
 
 
 
 SOBRE LA PROPOSTA D’ACORD 
 
 
 PRIMER.- En un primer moment volem considerar el que consta en l’Acord, en 
el que es recullen diferents matèries i que no totes elles formarien part de la segona 
activitat. 
 
 Bàsicament el desenvolupament de la segona activitat del cos de Mossos 
d’Esquadra queda limitat per l’article 61.3 de la Llei 10/94 d’11 de juliol: “S’han de 
determinar per reglament les circumstancies i les condicions de la prestació de serveis 
complementaris de segona activitat, i el grau de les incapacitats mèdiques que poden 
determinar el pas a aquesta situació.” 
 
 Partint d’aquest premissa, queda clar que la regulació s'ha de fer per mitjà d’un 
Decret i no està permès que un Acord pugui condicionar el seu redactat, ja que el 
mateix no passa pels controls de legalitat als quals es sotmet una proposta de Decret 
que ha d'ésser aprovada pel Govern. 
 
 SEGON.- La proposta d’Acord es divideix en dos apartats. El primer conté el 
que MANIFESTEN els signants i el segon el que ACORDEN, en el dos consten uns 
subapartats. 
 
 En el MANIFESTEN consten tres punts en els que es diu el següent: 
 
 1.- Es fa constar que en el marc de la negociació, les parts han d'arribar a un 
Acord per tal d’establir el criteris que han de ser tinguts en compte en L’ELABORACIÓ 
DE LA REGULACIÓ REGLAMENTARIA DE LA SEGONA ACTIVITAT, fent referència al 
article 61.3 de la Llei 10/94 d’11 de juliol. 
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 Però, segons tots el sindicats, ja està pactada una proposta de Decret amb tot 
el seu articulat i que està publicada en les respectives pàgines web, per tal motiu la 
proposta ja està elaborada i si ja està feta no té cap sentit manifestar que es tindran 
en compte certs criteris per tal d'elaborar-la. 
 
 Si fos el cas de que la proposta de Decret no passés els controls de legalitat 
aquest apartat no tindria cap significat. 
 
 2.- El fet de poder oferir la integració  laboral de persones amb una 
discapacitat, que tenen una incapacitat permanent reconeguda pels organismes 
corresponents, no comporta anar més enllà d’aquesta obligació legal tal com 
s'expressa al text. 
 
 Considerem que és una qüestió de justícia social, reconeguda tant pels 
Convenis Internacionals com per les normes de la Unió Europea, sent d’aplicació la 
discriminació positiva que ja s’aplica en altres àmbits i, en conseqüència, el que es 
tracta d’evitar és la discriminació per raó de discapacitat, no sent de rebut que es 
pugui accedir a la funció publica amb una discapacitat i que la sobrevinguda perdi la 
feina.  
 
 3.- El text conté que hi ha la voluntat d'impulsar la jubilació anticipada. Sobre  
aquest aspecte considerem que es pot tenir la voluntat, però s'han de  deixar clar 
alguns punts. 
 
 En el tema de les jubilacions és competent l’Estat, que és qui ha d'admetre 
aquesta possibilitat. 
 
 Un altre punt és que en el cas de no poder fer les seves tasques policials, 
l’Administració té la possibilitat de reubicar al funcionari en un altre lloc, a la contra hi 
ha moltes empreses en les que un treballador amb funcions molt penoses no es pot 
reubicar per la manca de mitjans i s'ha de jubilar a l’edat que està establerta pel 
règim general de la Seguretat Social. 
 
 Un altre aspecte són les insinuacions de que es vol allargar l’edat de la 
jubilació, en aquest moments, tal com recull l’Estatut Bàsic de la Funció Publica, un 
funcionari es pot jubilar voluntàriament amb 70 anys, amb augments sobre el càlcul 
de la jubilació. 
 
 Suposant que s’arribés a assolir la jubilació anticipada solament la 
consideraríem si fos de caràcter voluntari, ja que si no seria una contradicció  amb el 
fet de es pugui allargar fins els 70 anys. 
 
 També considerem que aquest aspecte no afecta en res a la regulació de la  
segona activitat. 
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 En el ACORDEN consten quatre punts en els que es diu el següent: 
 
 
 1.- La regulació de la segona activitat per via de reglament es durà a terme 
d’acord amb uns criteris i que en ella es desenvolupen tasques policials. 
 
 En aquest apartat consten 11 punts, els quals han estat resumits de la 
proposta de Decret que s’esmenta en el punt 1 de l'apartat anterior. 
 
 Per tal de no repetir els arguments ens remetem al contingut de l'informe en 
relació a la proposta de Decret. 
 
 
 2.- Llocs de treball que no són tasques policial. 
 
 Aquest apartat consta de 7 punts en relació a les incapacitats permanents, des 
de la total fins a l'absoluta i la gran invalidesa. 
 
  En aquest apartat, tal com s'ha dit, s’intenta donar compliment a l’article 49 
de la Constitució, però considerem que amb greus deficiències i contradiccions. 
 
 Hem de posar de manifest que és del tot incomprensible que respecte a les 
incapacitats permanents absoluta i la gran invalidesa es digui que podran treballar en 
el cas que l’avaluació realitzada per un òrgan de l’administració així ho consideri, però 
que és en aquest moment que li serà d’aplicació el Decret de segona activitat. En 
l’esmentat Decret no consta enlloc la incapacitat permanent absoluta ni la gran 
invalidesa. 
 
 Considerem que, si s'ha d'aplicar un Decret, en el seu articulat també han 
d'estar regulades aquestes incapacitats permanents i que aquesta regulació no sigui 
contraria al que s'està dient, tal com es demostra en la proposta de Decret, a l' article 
28.3, en la que es proposa la jubilació forçosa del funcionari. Per tal motiu hi ha una 
clara contradicció entre l’Acord i la proposta de Decret. 
 
 En relació a impulsar aquestes mesures a la resta de funcionaris de la 
Generalitat de Catalunya, considerem que no té res a veure amb la proposta de 
segona activitat d’un cos especial, que té per les seves funcions de risc un grau molt 
alt de patir incapacitats permanents, qüestió aquesta que no afecta a d’altres 
funcionaris. 
 
 Sí que considerem que la integració de funcionaris amb discapacitats 
sobrevingudes s'hauria de regular per Llei ja que, tal com hem dit, és discriminatori 
que pugui accedir a la funció publica un discapacitat i, en canvi, el que l’adquireixi sent 
funcionari es quedi sense feina. 
 
 En relació a les retribucions dels funcionaris amb una incapacitat permanent 
absoluta i gran invalidesa, es diu que no  s’aplicaran les  limitacions previstes per a les  
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totals. Considerem que no es poden establir limitacions per a ningú, ja que aquesta 
mesura podria comportar una discriminació per raó del grau de discapacitat. La 
regulació que s’ha d'aplicar quant a les retribucions ja està reflectida a la Llei 10/94, 
d’11 de juliol.    
 
 Per a la resta, i per tal de no repetir els arguments, ens remetem al contingut 
de l'informe en relació a la proposta de Decret.              
 
 3.- Reconeixement especial a les incapacitats permanents 
sobrevingudes en acte de servei.   
 
 Es vol donar a tots aquells que pateixin un accident laboral una medalla 
retribuïda, amb un import de 800 € o de 1000 € en funció del fet del accident. Ho 
considerem, vist des d'un punt materialista, del tot correcte. 
 
 Però en el fons hi ha unes mancances, en l’Acord no es diu a qui se li donaran  
en relació a l’accident o si inclou a totes les incapacitats permanents, des de la parcial 
fins a la total, absoluta i gran invalidesa. 
 
 Si en canvi la medalla és per complementar les retribucions per tal de 
diferenciar-les de les incapacitats permanents per malaltia comuna, està clar que no 
és aquesta la finalitat del que s’anomenen honors i recompenses. S'ha  d'aclarir quina 
és la seva finalitat. 
 
 4.- Nocturnitat voluntària abans de la segona activitat per edat.                              
 
 Entenem que aquest aspecte no afecta a la regulació de la segona activitat, a 
més queda com una consideració futurista, al referir-se a un cop finalitzat el 
desplegament i la reducció del dèficit d’efectius, negociant-se en el mes de novembre 
de 2008. 
 
 Considerem que un cop acabat el desplegament no queda garantit que no faltin 
d’efectius, el que comportaria que amb aquest argument es pogués  aplaçar aquesta 
mesura. Per tal d’aplicar mesures com aquestes s'haurien de revisar les normes 
Europees sobre el treball de torns, així com els diferents estudis sobre aquesta 
matèria. Matèria que no ve al cas respecte de la segona activitat.  
       
 
 INFORME DE LA PROPOSTA DE DECRET DE SEGONA ACTIVITAT. 
 
 Aquest informe es fa amb la màxima correcció i amb tot el respecte pels 
Sindicats del cos de Mossos d’esquadra i al personal que ha intervingut en les 
negociacions així com també pel Departament d’Interior. Les consideracions que es 
fan en aquest escrit intenten millorar les coses tal com les veiem les persones 
afectades per una incapacitat permanent. No busquem enfrontaments amb ningú, sinó 
simplement la integració de persones amb discapacitats i que tenen la suficient 
capacitat per poder desenvolupar altres tasques. 
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 L'informe el dividirem per tal de que sigui comprensible seguint l’ordre de  
l'articulat, fent constar aquella normativa que creiem que es vulnera o no s’aplica 
correctament. 
 
 
 CONSIDERACIONS GENERALS AL DECRET 
 
 
 El Decret es limita a manifestar que es pretén desenvolupar  la Llei 10/94 d’11 
de juliol, estatut dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, però considerem que és 
del tot insuficient, ja que també són d’aplicació directa altres normes de l'Estat, així 
com Convenis Internacionals de l'ONU i de l'OIT i normativa d’obligat compliment de la 
Unió Europea, tal com ja hem posat de manifest a l'inici d’aquest informe en relació a 
altres normatives. 
 
 S'ha de citar l’article 41 de la Llei 10/94, d’11 de juliol, que considerem el 
pilar bàsic del Decret i que regula que els funcionaris del cos estan acollits al règim 
general de la Seguretat Social, per tal motiu la norma d’aplicació seria el REIAL 
DECRET LEGISLATIU 1/1994 DE 20 DE JUNY, Text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social.   
 
 També s'ha de tenir present que estem intentant regular una situació delicada 
en la que hi ha una part del funcionaris que són discapacitats i que tenen concedida 
pels òrgans de la Seguretat Social una incapacitat permanent, i també tenir present el 
tant per cent de pèrdua de la autonomia personal concedit per òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunya, per tal motiu s'ha de saber com estan definits aquests 
conceptes, sent d’aplicació la LLEI 51/2003, DE 2 DE DESEMBRE, d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de las persones amb 
discapacitat.  
 
 Quan tinguem definides les incapacitat permanents i les diferencies de 
discapacitats i en quin lloc poden treballar podrem començar a desenvolupar el Decret, 
és a dir, abans de tot s'han de tenir definits uns primers conceptes bàsics:   
 

 “REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994 DE 20 DE JUNY, Text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social.” 
 
“Artículo 137.Grados de invalidez. 
 
2. Se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de 
trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. 
En caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador 
dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo, anterior a la 
iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se determine. 
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3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión 
habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una 
disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha 
profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. 
 
4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión 
habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las 
fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra 
distinta. 
 
5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la 
que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. 
 
6. Se entenderá por gran invalidez la situación del trabajador afecto de 
incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o 
funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más 
esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.” 
 
 
“Artículo 141.Compatibilidades en el percibo de prestaciones 
económicas por invalidez permanente. 
 
1. En caso de incapacidad permanente total para la profesión habitual, la 
pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda 
percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, con el alcance y 
en las condiciones que se determinen reglamentariamente. 
2. Las pensiones vitalicias en caso de invalidez absoluta o de gran 
invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no 
lucrativas, compatibles con el estado del inválido y que no representen un 
cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.” 

 
 És important posar de manifest que en les resolucions de les incapacitats 
permanents absolutes es fa constar el següent:  
 

“Al mismo tiempo le recordamos que, según dispone el artículo 2 del Real 
Decreto 1071/1984 de 23 de mayo, los pensionistas de incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez que simultaneen la percepción de 
su pensión con la realización de cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, 
deberán comunicarlo, dado que el incumplimiento de tal obligación podrá dar 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 
5/2000 de 4 de agosto.”   

 
 També assenyalem: 
 

 “LLEI 51/2003, DE 2 DE DESEMBRE, d’igualtat d’oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de las persones amb discapacitat.  
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Artículo 1. Objeto de la ley. 
 
2. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con 
discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía 
igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por 
una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez,.....” 

 
 S'ha de destacar que un funcionari pot tenir una incapacitat permanent de 
l'INSS i no tenir el tant per cent  de minusvalidesa del ICASS, i al revés.  
 
 Un cop establertes les definicions bàsiques, podem establir allò que volem 
regular i com ho volem regular, sempre amb les màximes garanties, però considerem 
que en la proposta de Decret no es tenen en compte.   
 
 
 PREÀMBUL: 
 
 En tots el Decrets l'inici consisteix en una motivació i explicació de la norma, 
així com la seva justificació, però en el cas que ens ocupa solament es motiva en 
compliment de la Llei 10/94 d’11 de juliol, sense cap més justificació, ni l'aplicació 
d’altres normes de rang superior. 
 
 Concretament considerem que és el lloc adequat per fer les referències a 
d’altres normes que són de obligat compliment i que al llarg de tot el informe citarem. 
 
 La proposta de decret no anomena en el preàmbul ni una sola norma 
internacional, ni de la Unió Europea, en relació a la integració laboral de persones amb 
discapacitat. Per tal de no repetir sobre aquest extrem ens remetem al que consta en 
la primera part de l’informe sobre el dret Internacional.  
 
 Assenyalem: 
 

 “LA CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT, de 13 de desembre de 2006, firmat en la seu de la ONU el 30 
de març de 2007 pel Govern Espanyol i la ratificació del conveni el dia 3 de 
desembre de 2007 i en vigor des de el 3 de maig de 2008. 
 
Article 3 principis generals. 
 
Article 5 la igualtat i la no discriminació de persones amb discapacitat, s’aplica 
la discriminació positiva. 
 
Article 27 el treball de les persones amb discapacitat.” 

 
 “DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSELL DE 27 DE NOVEMBRE DE 2000, 

RELATIVA A L’ESTABLIMENT D’UN MARC GENERAL PER A LA IGUALTAT 
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DE TRACTE EN EL TREBALL I LA OCUPACIÓ, publicada el dia 2 de desembre 
del 2000.” 

 
 Que vol evitar tota discriminació directa e indirecta de persones amb 
discapacitat. 
 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990, del Convenio de 20 
de junio de 1983, sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de 
personas Invalidas (número 159 de la OIT), adoptado en Ginebra. 
 
Artículo1. 4. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a todas 
las categorías de personas inválidas. 
 
Artículo 3 Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas 
adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de 
personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas 
inválidas en el mercado regular del empleo.” 

 
 “Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 4ª, S 4-2-2002, rec.2620/1996. Pte: 

Xiol Ríos, Juan Antonio  
 
DECIMOTERCERO.- Específicamente en relación con las minusvalías, la 
sentencia del Tribunal Constitucional 269/1994 ha declarado que, porque puede 
tratarse de un factor de discriminación con sensibles repercusiones para el 
empleo de los colectivos afectados, tanto el legislador como la normativa 
internacional (Convenio 159 de la OIT  ) han legitimado la adopción de medidas 
promocionales de la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por 
diversas formas de discapacidad, que, en síntesis, tienden a procurar la 
igualdad sustancial de sujetos que se encuentran en condiciones desfavorables 
de partida para muchas facetas de la vida social en las que está comprometido 
su propio desarrollo como personas. De ahí la estrecha conexión de estas 
medidas, genéricamente, con el mandato contenido en el artículo 9.2 de la 
Constitución, y, específicamente, con su plasmación en el artículo 49 de la 
Constitución.” 

 
 Sobre l'aplicació de tota la política social en relació a persones amb 
discapacitat, segons es regula en la Constitució: 
 

Article 9.2 correspon als poders públics promoure les condicions perquè la 
llibertat i la igualtat sigui real i facilitant la participació en la vida social. 
 
Article 10 la dignitat de la persona. 
 
Article 14 igualtat davant de la Llei, sense que pugui haver discriminació. 
 
Article 35 el dret del treball. 
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Article 23.2 accedir amb condicions d’igualat a ocupar càrrecs públics d’acord 
amb les Lleis. 

 
 Tal com hem dit, estem sotmesos al règim general de la Seguretat Social i s'ha 
de fer constar aquest extrem, sent d’aplicació el REIAL DECRET LEGISLATIU 
1/1994 DE 20 DE JUNY, Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en 
relació a les definicions de les incapacitats permanents i el sistema compatible amb les 
retibucions. 
 
 Al tractar-se de persones amb discapacitat és obligatori aplicar la LLEI 
51/2003, DE 2 DE DESEMBRE, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat universal de las persones amb discapacitat, en relació a la definició de 
què és una persona amb discapacitat. 
 
 També al tractar-se d’una materia protegida com poden ser informes mèdics es 
considera que es d’aplicació:  
 

 “LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Article 21 Comunicació de dades entre administracions públiques  
 
1. Les dades de caràcter personal recollides o elaborades per les 
administracions públiques per a l’exercici de les seves atribucions no han de ser 
comunicades a altres administracions públiques per a l’exercici de 
competències diferents o de competències que tractin matèries diferents, 
excepte quan la comunicació hagi estat prevista per les disposicions de 
creació del fitxer o per una disposició de rang superior que en reguli 
l’ús, o quan la comunicació tingui com a objecte el tractament posterior de les 
dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.* 
 
* L’incís subratllat ha estat declarat inconstitucional per la STC 
292/2000, de 30 de novembre.” 

 
  

 “LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 
 
Article 22. Vigilància de la salut 
 
2. Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors s'han de dur a 
terme sempre respectant el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona del 
treballador i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat 
de salut. 
 
4. Les dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors no es poden fer 
servir amb finalitats discriminatòries ni en perjudici del treballador. 
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L'accés a la informació mèdica de caràcter personal ha de quedar limitat al 
personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la 
salut dels treballadors, sense que pugui ser subministrada a l'empresari o a 
altres persones sense el consentiment exprés del treballador     

 
No obstant l'anterior, l'empresari i les persones o els òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció han de ser informats de les conclusions que es 
derivin dels reconeixements efectuats en relació amb l'aptitud del treballador.” 

 
 
 
 CAPÍTOL I. Objecte i Àmbit d’aplicació 
 
 Es correspon  a l'article 1 i 2 de la proposta de Decret. 
 
 
 En l’article 1 es regula l’objecte i es diu que s’aplicarà per raó de l’edat o per 
disminució de les condicions físiques i psíquiques i en compliment de l'article 61.3 en 
relació a la incapacitat permanent total. 
 
 Considerem que és contradictori que la incapacitat permanent absoluta i gran 
invalidesa es facin constar en l'Acord dient que en el cas que puguin treballar 
s’aplicarà aquest Decret i, en canvi, aquí no es mencionin. 
 
 També considerem que si es vol realitzar una verdadera integració han d'estar 
regulades en aquest Decret, ja que les normes de la Seguretat Social permeten que 
totes les invalideses puguin treballar per compte aliena, amb independència de les 
atribucions de la Seguretat Social sobre la seva revisió. 
 
 La normativa internacional citada no posa cap límit a la integració d’aquestes 
incapacitats permanents. 
 
 En el cas que no estiguin regulades en aquest Decret, seria d’aplicació la 
normativa Internacional, de la Unió Europea i de la OIT, que sanciona la discriminació 
per raó de discapacitat pels motius següents: 
 
 a) En relació a les reserves de places a la funció publica de persones amb 
discapacitat, ja que si l’informe de l’ICASS és favorable no hi ha cap límit  
d'incapacitat permanent per a poder treballar. 
 
 b) En relació als aspirants del cos de mossos, l’article 22 de la Llei 10/94 no 
posa límit a les incapacitats permanents que seran reubicades com a funcionaris en 
una plaça adaptada a la seva discapacitat. 
 
 Entenem que totes les incapacitats han d'estar regulades en el Decret de 
segona activitat, d’acord amb les seves especificitats, s'ha de tenir en compte que la 
normativa de la Seguretat Social permet treballar a qualsevol incapacitat.  
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 Article 2 Àmbit.   
 
 De l'article 2.1 al 2.4, especifica a qui se li aplica i a qui no.   
 
 Quan arribin a l’edat de 57 anys és de caràcter voluntari i es podrà fer en el cos 
de mossos o en un altre cos de l’administració. 
 
 Fa una diferencia entre les disminucions que no afecten al desenvolupament de 
les seves funcions i les que sí afecten com és el cas de les incapacitats totals, però 
s'haurien de regular, per tot el que s'ha dit en el punt anterior, també les absolutes i 
grans invalideses. 
 
 Considerem just que per l’edat sigui voluntari, però en el cas de la resta de 
disminucions també pot ésser voluntari i entenem que també d’ofici amb les màximes 
garanties. 
 
 En els casos de disminucions es vulnera la Llei 10/94 d’11 de juliol, al no 
permetre que es pugui fer una segona activitat en un altre cos de l’Administració. 
 Aquest concepte que regula la Llei entenem que és d’aplicació a tots el 
funcionaris que accedeixin a la segona activitat, a més no regula com es farà. 
 
 En relació a les funcions professionals no es correcte, sinó que es tracta de la 
Professió Habitual.    
 
 La definició de professió habitual de Mossos d’Esquadra no és correcte, 
pensem que hi ha promocions en les que ni es va demanar el carnet de conduir 
vehicles, és incomprensible que es faci constar la capacitat motriu, no ve a compte. 
 
 Considerem que la definició correcta seria: “Es considera com a professió 
habitual dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra el manteniment de l'ordre 
públic i la seguretat ciutadana, amb tot allò que comporta i d’acord amb les exigències 
necessàries de caire físic i psíquic, que no impedeixin portar a terme la seva professió  
amb garanties”.  
 
 Segons l’INSS, professió habitual és aquella on l’empresa et pugui destinar, a 
l‘empara de la potestat de mobilitat i d’organització. 
 
 Per tals motius considerem que la segona activitat no és un lloc on 
l’administració et pugui destinar, sinó que comporta unes condicions especials 
derivades en la seva major part de temes de salut i, tal com hem dit, es considera un 
servei complementari que modifica la situació administrava del funcionari. 
 
 En l’aplicació d’aquest Decret no consten els aspirants, la qual cosa crea 
desigualtats i discriminació per raó de discapacitat, ja que hem dit que l’article 22 de 
la Llei 10/94 no exclou cap incapacitat per tal de poder ser nomenat funcionari en una 
plaça adaptada a la discapacitat, per tal motiu hauria de ser d’aplicació. 
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 No consta la incapacitat permanent parcial, no apareix regulada en el 
Decret, ni tan sols se l'anomena. La parcial està per sobre de les disminucions físiques 
i psíquiques que no tenen una incapacitat per part de l’INSS, per tal motiu no se les 
pot equiparar en relació a les funcions i, per tal d’establir les diferencies, s'ha de mirar 
la definició que dóna la Seguretat Social d’aquesta incapacitat. 
 
 També s'ha de posar de manifest que hi ha una omissió important, ja que no 
s'inclouen en el Decret aquells funcionaris que puguin tenir un tant per cent de pèrdua 
de la seva autonomia personal, reconeguda per l'ICASS. Es podria donar el cas que un 
funcionari amb un 70% estigués treballant com a mosso en actiu sense passar a 
segona activitat perquè això no comporta necessàriament tenir una incapacitat 
permanents del INSS, la qual cosa podria comportar una discriminació per raó de 
minusvalidesa front a d'altre funcionari que tingués el mateix 70% i una incapacitat.  
 
 Considerem correcte que facultatius i tècnics no puguin passar a segona 
activitat per imperatiu de la Llei 10/94 article 61.4. 
 
 
 CONCLUSIONS: 
 
 Considerem, tenint en compte la normativa que citem en el preàmbul, que la 
forma correcta de regular per tal d’evitar discriminació per raó de discapacitats hauria 
de ser de la forma següent:   
 
 Aplicar la reserva de places a posteriori i la discriminació positiva. 
 
  
 Acceptem places complementaries policials i no policials. 
 
 a) ADAPTACIÓ DE LES PLACES, com una prèvia a passar a segona activitat, 
la qual es faria efectiva en el propi cos. 
 
 b)SERVEIS COMPLEMENTARIS POLICIALS, en el propi cos  o en un altre 
cos de l’administració, inclou:  
 

 A partir de 57 anys. 
 

 Disminucions físiques o psíquiques o invalidants 
 

 La incapacitat permanent parcial. 
 
 
 c)SERVEIS COMPLEMENTARIS NO POLICIALS, en el propi cos o en un altre 
cos de l’administració, inclou:  
 

 Incapacitats permanents total, absoluta i gran invalidesa. 
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 Amb grau de disminució igual o superior al 33 % sense incapacitat 

permanent. 
 
 
 CAPÍTOL II Disposicions Generals a la situació de segona activitat. 
 
 De l'article 3 al 8 es fa referència a les qüestions comunes. 
 
 En un primer moment apreciem que l’aplicació d’aquests articles només afecta 
a la segona activitat per raó de l’edat i a aquelles disminucions que no tenen una 
incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa. 
 
 Considerem que quan es regulen disposicions generals s'han de regular totes 
les situacions a les quals es pugui afectar, però no és el cas i s'hauria  d'especificar a 
qui li són d’aplicació a més de per a qui no ho és.     
   
 En els casos de disminucions es vulnera la Llei 10/94, d’11 de juliol, al no 
permetre que es pugui fer una segona activitat en un altre cos de l’Administració. 
Aquest concepte que regula la Llei entenem que és d’aplicació a tots el funcionaris que 
accedeixin a la segona activitat, a més no regula com es farà. 
 
 En l'elaboració de les RLT intervenen altres òrgans de l’Administració i al final 
la refosa es fa per Acord del Govern, està regulat en la norma de la Funció Pública. 
 
 Article 6.2 
 
 En relació al permís retribuït, és com si fos una segona activitat sense destí, 
el problema és que no diu quina serà la retribució, ni quant de temps es pot estar en 
aquesta situació. 
 
 També ha de quedar clar que el funcionari amb aquesta classe de permís està 
en actiu, per tal motiu no pot fer cap més feina ja que seria incompatible. Tampoc 
s’adequa a la normativa de la Funció Pública. 
 
 Article 7 
 
 L'aplicació del règim disciplinari i d’incompatibilitats del cos de mossos hauria 
de ser correcte en el cas que la segona activitat es faci efectiva en el propi cos, 
tanmateix si es tries fer-la en un altre cos de l’administració el correcte seria aplicar el 
règim general.  
 
 CAPÍTOL III Segona activitat per raó de l’edat 
 
 En termes general es pot dir que no regula poder fer la segona activitat en un 
altre cos de l’administració, la qual cosa hauria d'implicar la intervenció de la 
Secretaria de la Funció Pública. 
  

 

17 

mailto:advocatagqm@icab.cat


 

AIL-MED 
ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS 

D’ESQUADRA AMB DISCAPACITAT 
 

 
ADREÇA: CARRER SARDENYA NÚM. 355 PIS 1 PORTA 1, 08025 BARCELONA 

ADREÇA ELECTRÒNICA: advocatagqm@icab.cat 
MÒBIL: 649373851 

FAX I TEL.: 93 4593326 
WEB: http://ailmed.wordpress.com/    

 
REGISTRE NÚM.: 34385          NIF:G64545742 
 
 
 
 Seria adient determinar un document per demanar passar a segona activitat 
per l’edat, no cal que es reguli per una Instrucció, ja que desprès es corre el perill 
d’introduir coses noves, el més fàcil seria acompanyar el decret amb un document 
annex, com si fos un DAD. 
 
 CAPÍTOL IV Segona activitat per disminució de les capacitats. 
 
 Des de l’article 10 al 18. 
 
 Considerem que el nom del capítol no és el correcte, ja que hauria d'ésser per 
disminució de les condicions físiques o psíquiques no invalidats.  
 
 Article 10  
 
 Falta incloure la incapacitat permanent parcial, ja que la mateixa està regulada 
en la Llei General de la Seguretat Social i aquest aspecte pot afectar a les funcions 
que el funcionari pot desenvolupar. 
 
 Considerem que les adaptacions del lloc de treball poden ser per raó de l’edat i 
per disminucions que no comportin cap incapacitat permanent en tots els seus graus. 
 
 L’adaptació del lloc de treball no és una segona activitat sinó que és una 
prèvia, és un concepte provisional i ha de tenir totes les garanties. 
 
 Article 11 
 
 En relació al tema mèdic, i la forma de saber quin funcionari té problemes de 
salut, és del tot inconcebible que es vulgui utilitzar i regular la figura del “delator”, 
això provocarà desconfiança i mal ambient en els serveis. 
 
 Poden provocar que certes malalties s’ocultin molt més, i també pot provocar el 
favoritisme, les enemistats i el “si no et portes bé comunico que tens problemes de 
salut”. S'hauria de mirar de regular que la comunicació de problemes de salut per part 
del funcionari sigui de forma voluntària i això solament es pot aconseguir 
confeccionant una regulació amb moltes garanties.  
 
 En aquesta decisió l’INSS i la mútua no pinten res de res, ja que ni un ni 
l’altre pot donar certes informacions mèdiques a l’empresa.  
 
 S'utilitzen frases del tot subjectives quan es diu “que li impedeixi el 
desenvolupament normal del servei policial”. Què s'entén com normal o anormal? 
Senzillament el marc legal són les funcions regulades en la pròpia Llei. 
 
 Quant a la tramitació de la invalidesa, la Unitat de Vigilància de la Salut no 
és cap entitat competent per tramitar cap invalidesa, al igual que l’empresa. Aquest 
tema està regulat en les normes de la Seguretat Social que són per Llei.   
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 En relació a les incapacitats permanents, tant si és per accident o per 
malaltia comuna, l’INSS li comunica a l’empresa que aquell treballador té una 
proposta d’incapacitat i la resolució final és notificada a l’empresa. És més, en algunes 
ocasions la rep abans l’empresa que el treballador, per tal motiu no té sentit que 
s'hagi d'aportar.   
 
 Article 12 
 
 En relació al procediment de l’adaptació del lloc de treball, no pot quedar en 
mans d’una instrucció, sinó que ha d'estar regulat en el decret, ja que una instrucció 
no té cap garantia jurídica. 
 
 Article 13 
 
 És un perill que els expedients, en els que consten temes molt sensibles 
sobre la salut, passin per moltes mans, per personal que no tenen la consideració de 
metges, ja que són dades d’una protecció màxima. En aplicació de la norma de 
protecció de dades en els informes i dictàmens no es pot fer constar la causa de la 
salut que dóna pas a la segona activitat.   
 
 En el procediment de pas a la segona activitat, en primer lloc es vol fer 
constar que el funcionari serà sotmès a una revisió per part de la Unitat de Vigilància 
de la Salut, que se suposa que són metges, i desprès tornarà a ser sotmès a una altre 
revisió per part del Tribunal mèdic que ha d'elaborar el dictamen. És un procediment 
molt feixuc i complicat ja que ens pot portar a contradiccions. 
 
 Si la Unitat de Vigilància de la Salut ha de fer un informe, el mateix no pot 
ser considerat una resolució, ni tampoc considerem adient que en el seu contingut es 
facin constar segons quines dades de caràcter mèdic. 
 
 Article 14 
 
 En relació al Tribunal mèdic la seva composició vulnera la Llei 10/94 del cos 
de Mossos que en diu com ha d'estar composat. En l’article 63 es diu que ha d'estar 
composat de tres metges, un nomenat pel Departament, un nomenat pel funcionari i 
un del Servei Català de la Salut escollit per sorteig. Els costos per funcionari són 
elevats, solament falta que s'hagi d'abonar la minuta de dos metges. 
 
 Els metges no necessiten cap secretari per fer un dictamen, aquesta 
figura no consta en la Llei, no sent tampoc necessària. Considerem el mateix que de la 
regulació interna del funcionament del tribunal, no és tampoc necessari fer una 
regulació, són com uns perits que fan un dictamen i res més. 
 
 És un perill que els expedients, en els que consten temes molt sensibles 
sobre la salut, passin per moltes mans, per personal que no tenen la consideració de 
metges, ja que són dades d’una protecció màxima. En aplicació de la norma de 
protecció de dades en els informes i dictàmens no es pot fer constar la causa de la 
salut que dóna pas a la segona activitat.  
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 En relació a la invalidesa permanent, el Tribunal mèdic no té cap 
competència per instar la mateixa, ja que els òrgans que ho poden fer estan regulats 
en la Llei General de la Seguretat Social. 
 
 Article 16 
 
 Com a incapacitat permanent hauria de constar la parcial, ja que està regulada 
en la Llei General de la Seguretat Social. 
 
 Article 17 
 
 En relació a la invalidesa permanent, el Tribunal mèdic no té cap 
competència per instar la mateixa, ja que els òrgans que ho poden fer estan regulats 
el la Llei General de la Seguretat Social.  
 
 El Tribunal no pot proposar el passi de l’expedient a l'ICAM, un del motius es 
que no té la competència, l’altre motiu és que no pot facilitar certs documents mèdics 
a un altre organisme que tampoc és competent per tramitar res de res.  
 
 En relació a l’alta mèdica, el Tribunal no és ningú per instar a que es revoqui 
la mateixa, ja que el control de baixes està regulat per part de la Inspecció Mèdica. 
 
 Tampoc pot fer res sobre la Baixa mèdica que depèn íntegrament de la 
Inspecció  Medica i el procediment ja està regulat. 
 
 En el dictamen dels metges no es poden fer constar definicions que 
sobrepassen el que correspon a la professió habitual i que estan regulades per Llei. 
 
 El dictamen mèdic no es pot considerar una proposta de resolució, l’únic que 
ha de manifestar és si hi ha causa per passar a segona activitat. 
 
 Torna a repetir que el dictamen és una proposta de resolució, és totalment 
incorrecte, el metges no fan cap resolució.  
 
 La competència és del Conseller i el dictamen es remet al titular del 
departament tal com conta en la Llei, per tal motiu el Director General no ha de fer 
cap proposta sinó remetre l’expedient al Conseller. 
 
 Article 18 
 
 Com a incapacitat permanent hauria de constar la parcial ja que està regulada 
en la Llei General de la Seguretat Social. 
 
 Quant a les revisions de la invalidesa permanent, el Tribunal mèdic no té cap 
competència per instar la mateixa, ja que els òrgans que ho poden fer estan regulats 
el la Llei General de la Seguretat Social i en un principi poden ser la mútua o l'INSS. 
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 Un cop revisada, si és retirada per millora de la salut del funcionari i aquest es 
reincorpora en una plaça en actiu del cos de mossos, el que no pot fer és tornar a triar 
una plaça de segona activitat. 
 
 
 CAPÍTOL V  Places de Suport tècnic no policials. 
 
 Des de l’article 19 al 28. 
 
 Article 19 
 
 Considerem que aquestes són les places de serveis complementaris no 
policials. 
 
 Aquest capítol fa referència a les incapacitats permanents totals, deixant de 
banda a les absolutes i les grans invalideses, la qual cosa considerem que manté 
la discriminació per raó de discapacitat en relació als aspirants i en relació amb altres 
funcionaris de l’administració i no respecta les normes internacionals i de la Unió 
Europea, deixant de protegir les incapacitats sobrevingudes. 
 
 En relació a les RLT, les places es creen en el departament corresponent que 
és el d’Interior, s'ha de posar de manifest que les RLT del departament i la del cos de 
mossos són diferents, només cal que mirem l'última RLT, per tal motiu ens exclou de 
poder fer la segona activitat dintre del cos de mossos, incomplint el que regula la Llei 
del cos. 
 
 En els casos de les incapacitats es vulnera la Llei 10/94, d’11 de juliol, al no 
permetre que es pugui fer una segona activitat en un altre cos de l’Administració. 
Aquest concepte que regula la Llei entenem que és d’aplicació a tots el funcionaris que 
accedeixin a la segona activitat. 
 
 L'opció de demanar voluntàriament destinació en un termini de 12 mesos i si 
no ho fa es faran els tràmits per a la jubilació forçosa del funcionari, comporta molts 
problemes. Un d’ells és donaria en el cas que, un cop ja jubilat forçosament, es revisi 
la incapacitat del funcionari per part de l'INSS i li sigui retirada, l’altre són el efectes 
que pugui tenir en relació a la Seguretat Social i que perjudiquen greument al 
funcionari. El correcte seria que en el cas de no voler continuar es tramités una 
excedència. 
 
 La jubilació, d’acord amb la normativa de la funció pública aplicable, no és 
l'actuació correcte. Segons l’article 38.2: “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.”  
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 La primera part d'aquest article és per a aquells funcionaris amb una mutualitat 
diferent al Regim General de la Seguretat Social. 
 
 Les conseqüències de tramitar la jubilació són del tot perjudicials pel funcionari, 
ja que la pensió per incapacitat permanent es converteix en PENSIÓ DE JUBILACIÓ, 
això vol dir que en el règim general de la Seguretat Social és incompatible el 
cobrament d’una pensió de jubilació amb la cotització pel treball i rebre les 
retribucions. 
 
 Article 21 
 
 
 En relació a les noves places de SUPORT, considerem que no es poden crear 
per un decret, ja que existeix una reserva de llei, amb l’obligació de la intervenció de 
la funció pública. No poden existir qüestions genèriques, el grup i el nivell d’un 
funcionari és el que és i pertany a un grup de l’administració (exemple: un C1 pertany 
al cos administratiu de l’administració). 
 
 Article 23 
 
 
 En relació a l’acreditació, alhora llicència d'armes, s'ha de pensar i preveure 
que molts funcionaris del cos tenen armes personals, amb tot el dret de poder 
conservar-la, qüestió que està permesa pel reglament d’armes. Entenem que la 
professió d’origen no es pot perdre mai ja que estem regulant sobre una situació 
excepcional que pot ser revisada fins a l’edat de 65 anys. 
 
 Article 24 
 
 
 En relació a les retribucions, considerem que no hi ha per on agafar-ho, és 
realment molt kafkià. En relació a les cotitzacions a la Seguretat Social, es vol fer un 
invent que no sabem el que és. Les normes de la seguretat social estan ja establertes 
i es paga un tant per cent de les teves retribucions, és impossible el que es vol fer en 
el règim general, no es pot regular aquest extrem intentant la modificació d’una Llei 
que és Estatal. 
 
 Segons informacions de la pròpia Seguretat Social desconeixen aquest tipus de 
convenis, no es pot signar una cosa que contradiu el règim general, estan regulant el 
sistema de cotització. 
 
 
 No es pot sumar un concepte que no té la consideració de retribució amb uns 
que són derivats del treball per compte aliena i sí que són retribucions, la qual cosa 
contradiu el Tractat de la Unió Europea i la Directiva 2000/78/CE DEL CONSELL DE 
27 DE NOVEMBRE DE 2000. 
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 El millor és veure un exemple, en relació a la incapacitat permanent total: 
 
Retribució de Mossos d’esquadra............... 32.000 € 
 
Pensió INSS........................................... 14.000 €  
 
Retribució al C1-14................................. 21.000 € 
 
La intenció de l’administració és fer el següent: 

    
Resta del sou de Mossos la pensió i queda una retribució de 18.000 € 
   
Aquest és el sou de segona activitat que sumat a la pensió dóna el 100 % del 
sou de Mossos. 
     
Per tal d’ajustar l’horari es fa el següent:  
 
Si la base és 1680 hores l’any  i correspon a una retribució de 21.000 € 
 
La retribució de 18.000 € correspon a 1440 hores de treball anual. 
 
L’administració cotitzarà  pel concepte de jubilació per un import de 18.000 €  

 
 Considerem que es poden donar situacions del tot no ajustades a Dret com, per 
exemple, a major pensió menor cotització a la Seguretat Social per la jubilació. 
 
 També es pot donar que a major pensió, menor retribució, per tal motiu menys 
hores de treball. 
 
 Tot aquest sistema crea, dintre de la mateixa categoria, una infinitat de 
desigualtats les quals poden constituir una discriminació. 
 
 Tampoc queda gens clar el que passarà amb aquells funcionaris que no puguin 
fer les tasques de Mosso d’Esquadra pel fet de tenir concedit un tant per cent de 
disminució concedit pel ICASS, ja que en aquest cas no tenen pensió del INSS.      
 
 
   INFORMES SOBRE EL DECRET 
 
 
 És d’aplicació en relació als informes sobre la proposta de Decret la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
 Article 62.- Els decrets són signats pel President de la Generalitat i pel 
Conseller o els Consellers competents per raó de la matèria. 
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 Considerem que aquest Decret hauria de ser signat pel Conseller d’Interior, 
però com que també es tracta de regular una situació especial de persones amb 
discapacitat o minusvalideses en relació a la seva integració laboral, hauria de ser 
signat per la Consellera d'Acció Social i Ciutadania, molt més sensible respecte als 
temes de discapacitat i discriminació. 
 
 Article 63.- Es diu que en la memòria s’ha de fer referència a les consultes 
que es poden haver formulat i a d’altres dades d’interès per a conèixer el procés 
d’elaboració de la norma. 
 
 Ens preguntem si s’han fet les corresponents consultes a la Tresoreria de la 
Seguretat Social, a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i al Departament d'Acció 
Social i Ciutadania en relació a les minusvalideses.  

 
 Article 64.- Si una llei ho exigeix o si ho decideix, segons els casos, el Govern 
o el Conseller competent, la proposta de disposició general ha d'ésser sotmesa a 
informació pública o a audiència de les entitats que, per llei, tenen la representació i la 
defensa d'interessos de caràcter general o afectats per la dita disposició. 
 
 Com afectats entenem que el projecte s’hauria d’haver sotmès a informació 
pública i audiència del afectats per la dita disposició, ja que se’ns va negar el dret de 
poder estar en la mesa de negociació amb veu però sense vot. 
 
 Podem afirmar i ens agradaria equivocar-nos que això no es farà, pel tarannà 
que està demostrant el Departament, fent un flac favor a la democràcia i la 
participació. 
 
 Article 65.- Es diu que ha de ser sotmesa a informe dels serveis jurídics del 
Departament, i si es avantprojecte pot ser sotmès a un informe del Gabinet Jurídic 
Central, i desprès amb la conformitat del Conseller ha de ser sotmès al Consell Tècnic. 
Creiem que, a pesar de ser òrgans de l’administració, els seus informes seran 
objectius. 
 
 Article 67.- Fa constar que l’òrgan competent pot sotmetre a verificació la 
virtualitat pràctica dels seus preceptes, per si el contingut  mateixos s’adequa als 
objectius que persegueix, comprovar les disfuncionalitats i les garanties del seu 
compliment. 
 
 
 Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
 Article 8 Dictàmens preceptius 
 
 1. La consulta a la Comissió Jurídica Assessora és preceptiva en els casos a que 
fan referència els apartats 2 i 3 i en els altres casos en que ho estableixi una norma 
amb rang de llei, i és facultativa en la resta de casos. Els seus dictàmens no són 
vinculants, llevat dels casos en que ho hagin d’ésser per llei. 
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 2. Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar preceptivament sobre 
els projectes següents: 
 
 a) Els projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de 
delegació legislativa. 
 
 b) Els projectes de reglaments o de disposicions de caràcter general que es 
dictin per a desplegar les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions. 
 
       
 CONCLUSIÓ 
 
 1.- No respecta la normativa internacional, ni la de la Unió Europea, però es 
que tampoc les normes de l’Estat, sobre la integració de persones amb discapacitat 
sobrevinguda. 
 
 2.- Tal com està regulada la segona activitat obligarà a aquells funcionaris que 
tinguin una malaltia a ocultar-la el màxim possible, inclòs als seus companys, per tal 
motiu la situació és la mateixa que en l’actualitat, els funcionaris seguiran a la recerca 
d’un lloc tranquil en el qual no se li pugui detectar la malaltia, pels perjudicis que això 
el pot causar a ell i a la seva família.  
 
 
 APORTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ.  
 
 L’associació, amb l’ànim de ajudar i col·laborar amb els Sindicats, ja que 
se'ns va negar per part de la Conselleria poder estar en la mesa de negociació amb 
veu però sense vot, va facilitar un text amb una proposta de regulació alternativa de 
Decret i se'ns va manifestar que estava molt bé i que en moltes coses no distava tant 
de la feta per l’administració. 
 
 L’esmentada regulació alternativa s’adjunta com una informació més. 
Considerem que és més garantista, no tan sols pels funcionaris sinó també per a  
l’administració, i que respecta totes les normes i no crea desigualtats. 
 
 D’acord amb la proposta que s’ha signat, la que s’aporta introdueix algunes 
modificacions respecte al text que es va facilitar als sindicats i que és concretament la 
diferenciació que es fa de serveis complementaris de caràcter policial i no policial.            
 
 
  
La Junta de l’associació 
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	 INFORME SOBRE LA PROPOSTA D’ACORD I LA  PROPOSTA DE DECRET DE LA REGULACIÓ DE LA SEGONA ACTIVITAT  DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA, COM A DESENVOLUPAMENT DELS ARTICLES 61 A 64 DE LA LLEI 10/1994 D’11 DE JULIOL DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA.
	 ANTECEDENTS: 
	 PRIMER: En l'informe jurídic de l'avantprojecte de la Llei 10/94, d’11 de juliol, en relació a la segona activitat es feia constar que es regula el possible pas a la segona activitat dels membres de la policia autonòmica, regulació que es fa per Llei atès que suposa una modificació de la situació administrativa dels funcionaris de policia.
	 Considerem important aquest matís, ja que si es continuen fent tasques complementàries de caràcter policial, i que fins ara eren realitzades per funcionaris en plenes facultats, no suposa en realitat un canvi de situació administrativa. 
	 En el 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, es regulen en l'article 84 les situacions administratives en les que es poden trobar els funcionaris i que són:
	 Classes de situacions
	 Els funcionaris de la Generalitat es poden trobar:
	 a) En actiu.
	 b) En excedència voluntària.
	 c) En serveis en altres administracions.
	 d) En serveis especials.
	 e) En suspensió d'ocupació.
	 f) En excedència forçosa.
	 g) En excedència voluntària incentivada.
	 h) En expectativa de destinació. 
	 Com es pot apreciar no existeix pels funcionaris en general la situació de segona activitat, motiu pel qual s’ha regulat per llei com a situació administrativa especial, per tal motiu als funcionaris del cos de mossos els hi és d’aplicació totes les situacions que existeixen a més de les regulades en la seva pròpia Llei, com és el cas de la segona activitat.
	 Així doncs, tal com fem constar, si passar a segona activitat representa un canvi en la situació administrativa del funcionari, tenint en compte que les situacions administratives  en les  quals  un  funcionari  pot estar es contemplen a les lleis com a 
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	situacions totalment diferents cadascuna d’elles, difícilment es pot entendre que es continuïn fent en actiu tasques policials, ni tan sols complementàries, en segona activitat.
	 SEGON: Com a conseqüència d’un accident laboral patit per un  aspirant que va quedar paraplègic, la sensibilitat de tot el Parlament de Catalunya va comportar al 2003 votar a favor de modificar la Llei 10/94 d’11 de juliol, del cos de Mossos d’Esquadra.
	 L’informe jurídic que va acompanyar l’avantprojecte de llei va donar suport a l'objecte de modificar l'article 22 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra, mitjançant l’addició d'un nou apartat número 4 al citat article. La finalitat de la modificació comporta que en els processos selectius per a l'accés a la categoria de mosso del Cos de mossos d'esquadra els aspirants que en l'exercici de funcions policials pateixin lesions no siguin exclosos del procés selectiu i puguin entrar a formar part d'aquest cos policial en un lloc de treball adequat a les seves capacitats.
	 La citada modificació al·ludeix al supòsit en què existeixi una causa d'exclusió medica com a conseqüència de lesions sofertes en l'exercici de les funcions policials com a funcionari en pràctiques.
	 Lògicament, les característiques d'aquest lloc de treball dependran del grau d'incapacitat o lesió soferta, podent ocupar llocs de caràcter operatiu o bé llocs de treball de segona activitat.
	 És important el matís que fa l'informe jurídic, que no fa diferències entre els diferents graus d’incapacitats, ni posa cap impediment en que amb qualsevol incapacitat un aspirant sigui nomenat funcionari. S'ha de tenir present que existeixen les lesions no invalidants per un costat i les incapacitats permanents parcial, total, absoluta i gran invalidesa, i que en funció del grau el funcionari podrà fer tasques operatives o de segona activitat.
	 Queden diferenciades, doncs, les tasques operatives de les de segona activitat, constatant que les primeres no suposen un canvi en la situació del funcionari i les segones sí que comporten aquest canvi.
	 S'ha de fer constar que el supòsit legal queda restringit a un fet concret: la conseqüència directa d'un accident laboral d'un aspirant que encara no té la consideració de funcionari, però que es veu en l'obligació de realitzar unes tasques per a les quals estigui capacitat en ser nomenat.
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	 DESENVOLUPAMENT DE LA  LLEI 10/1994, D’11 DE JULIOL, DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA EN RELACIÓ A LA SEGONA ACTIVITAT.
	 INTRODUCCIÓ
	 PRIMER.- Abans d’entrar en el contingut de l’Acord i de la proposta de Decret, és important fer referència a que la Llei regula alguns aspectes de la segona activitat de forma molt clara i sense marge d’error.
	 Tal com consta en l'informe jurídic que acompanya la modificació del article 22 de la Llei 10/94, on s'assenyala l'aval d'una Sentencia del Tribunal Constitucional, els funcionaris estan sotmesos a un règim de caràcter estatutari i ha d'ésser la llei la que reguli determinats aspectes. 
	 Aquesta reserva legal de caràcter estatutari del règim funcionarial  ha estat recollida a la STC 99/1987 d'aquesta forma: “Es éste, desde luego un ámbito cuyos contornos no pueden definirse en abstracto y a priori, pero en el que ha de entenderse comprendida en principio  la formación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, y a las condiciones de promoción en la carrera administrativa y a las situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidades los funcionarios y a su régimen disciplinario así como a la creación e integración, en su caso, de Cuerpos y Escalas funcionariales y al modo de provisión de puestos de trabajo al Servicio de la Administraciones Públicas pues habiendo optado la Constitución por un régimen estatutario con carácter general, para los servidores públicos (arts. 103.3 Y 1'49.1.18) habrá de ser también la Ley la que determine en qué casos y con qué condiciones puedan reconocerse otras posibles vías para el acceso al servicio de la Administración Pública.”
	 Així, tenim resolta la via de la segona activitat a la qual la pròpia Llei dóna accés per uns casos de forma taxativa i que es pot considerar una nova situació administrativa del funcionari.
	 SEGON.- Posar de manifest que el dia 22 es va firmar una proposta d’acord entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representatives del membres del cos de Mossos d’Esquadra, sobre regulació de la segona activitat i la integració laboral del personal amb invalideses permanents.
	 Es constata que la proposta d’Acord està signada, però no es va signar la proposta de Decret. Aquest fet es demostra en el moment en que alguns sindicats consideren correcte un text de Decret que conté l’article 24.3 i altres, en canvi, diuen que aquest article ha quedat anul·lat del text definitiu desprès de signar l’Acord. És a dir, hi ha sindicats amb textos diferents del Decret. Més endavant ja ens referirem a l'esmentat article.
	AIL-MED
	ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS D’ESQUADRA AMB DISCAPACITAT
	ADREÇA: CARRER SARDENYA NÚM. 355 PIS 1 PORTA 1, 08025 BARCELONA
	ADREÇA ELECTRÒNICA: advocatagqm@icab.cat
	MÒBIL: 649373851
	FAX I TEL.: 93 4593326
	WEB: http://ailmed.wordpress.com/   
	REGISTRE NÚM.: 34385          NIF:G64545742
	 TERCER.- El que hem de valorar positivament, ja que dóna compliment des d'un context global a les nostres peticions, és que entre l’Acord i la proposta de Decret es permet continuar treballant en una plaça adaptada a totes les incapacitats permanents reconegudes per l’INSS, des de la total a la gran invalidesa, sempre i quan es pugui desenvolupar una tasca que no comporti perjudicis per a la salut del funcionari. Fet aquest que hem de posar en relació directa al compliment del mandat de la Constitució, i concretament del seu article 49, sobre la integració d'aquells funcionaris amb una disminució física o psíquica.
	 Volem felicitar als Sindicats de cos de Mossos d’Esquadra i al Departament d’Interior pel compliment de l'article 49 de la Constitució, però alhora també volem manifestar que la forma de plasmar l’Acord i la regulació en la proposta de Decret no ens satisfà. El motiu és que considerem que els textos tenen moltes mancances, llacunes i contradiccions i que la tècnica jurídica utilitzada en ells no és la correcta, de tal forma que aquesta no s'ajusta a altres normes de rang superior.
	 QUART.- Tant a l'Acord com a la proposta de Decret, concretament en el seu Preàmbul, no es fa cap referència als Convenis internacionals de l'ONU, ni als de l'OIT, així com tampoc es menciona res de les normes de la Unió Europea. Per últim, a pesar del que s’ha dit en el punt anterior, tampoc es fa cap referència a la Constitució en relació a les persones amb discapacitat.   
	 Considerem que en alguns dels apartats de l'Acord i en alguns dels articles de la proposta de decret és possible que no es respectin les esmentades normes de Dret Internacional, de la Unió Europea i també alguns articles de la Constitució.
	 En aquest sentit s'ha d'assenyalar que l’Acord i la Proposta de Decret estan sotmesos a normes de caràcter superior i que les mateixes no es poden vulnerar ni intentar la seva modificació.
	 En el desenvolupament d’aquest informe es farà constar quines són les normes de caràcter internacional que són d’aplicació, així com també es farà referència a quines són les d’aplicació d’àmbit Estatal.
	 En relació a les normes, tractats, directives, etc., internacionals i de la Unió Europea, s'ha de manifestar el següent:
	 El tractats Internacionals deixen de ser unes normes internacionals amb una especial eficàcia jurídica al integrar-se en el Dret intern. Com a norma tenen una primacia sobre el dret intern, l’Estat està obligat a respectar el seus compromisos internacionals acceptant la superior jerarquia del Dret Internacional. Si un Estat deixa d’aplicar un tractat, aplicant disposicions contraries en un Llei interna, comet un fet il·lícit internacional i pot incórrer en responsabilitats. Aquest concepte de supremacia es mantingut per part del Tribunal Suprem en la seva Jurisprudència, també el Tribunal Constitucional manté aquest criteri considerant les normes internes supletòries dels Tractats. 
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	 L’article 10 de la Constitució diu: “ Les normes relatives al drets fonamentals i les llibertats que la Constitució reconeix, s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya.”
	 Els tractats ha de ser tinguts en compte pels òrgans  administratius i judicials, el Dret Autonòmic no pot prevaler en cas de conflicte sobre els tractats internacionals.
	 Amb la integració els tractats no estan condicionats a un desenvolupament legislatiu o reglamentari, el Tribunal Constitucional ha manifestat que els convenis de la OIT són textos que es poden invocar igual que altres. Si el contingut és suficientment precís i incondicional tindrà eficàcia directa i immediata i afectarà al drets i a les obligacions dels particulars, tenint que assumir els òrgans de la Comunitats Autònomes la vigilància, aplicació i protecció dels drets i les obligacions regulades pel  tractat.                    
	 SOBRE LA PROPOSTA D’ACORD
	 PRIMER.- En un primer moment volem considerar el que consta en l’Acord, en el que es recullen diferents matèries i que no totes elles formarien part de la segona activitat.
	 Bàsicament el desenvolupament de la segona activitat del cos de Mossos d’Esquadra queda limitat per l’article 61.3 de la Llei 10/94 d’11 de juliol: “S’han de determinar per reglament les circumstancies i les condicions de la prestació de serveis complementaris de segona activitat, i el grau de les incapacitats mèdiques que poden determinar el pas a aquesta situació.”
	 Partint d’aquest premissa, queda clar que la regulació s'ha de fer per mitjà d’un Decret i no està permès que un Acord pugui condicionar el seu redactat, ja que el mateix no passa pels controls de legalitat als quals es sotmet una proposta de Decret que ha d'ésser aprovada pel Govern.
	 SEGON.- La proposta d’Acord es divideix en dos apartats. El primer conté el que MANIFESTEN els signants i el segon el que ACORDEN, en el dos consten uns subapartats.
	 En el MANIFESTEN consten tres punts en els que es diu el següent:
	 1.- Es fa constar que en el marc de la negociació, les parts han d'arribar a un Acord per tal d’establir el criteris que han de ser tinguts en compte en L’ELABORACIÓ DE LA REGULACIÓ REGLAMENTARIA DE LA SEGONA ACTIVITAT, fent referència al article 61.3 de la Llei 10/94 d’11 de juliol.
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	 Però, segons tots el sindicats, ja està pactada una proposta de Decret amb tot el seu articulat i que està publicada en les respectives pàgines web, per tal motiu la proposta ja està elaborada i si ja està feta no té cap sentit manifestar que es tindran en compte certs criteris per tal d'elaborar-la.
	 Si fos el cas de que la proposta de Decret no passés els controls de legalitat aquest apartat no tindria cap significat.
	 2.- El fet de poder oferir la integració  laboral de persones amb una discapacitat, que tenen una incapacitat permanent reconeguda pels organismes corresponents, no comporta anar més enllà d’aquesta obligació legal tal com s'expressa al text.
	 Considerem que és una qüestió de justícia social, reconeguda tant pels Convenis Internacionals com per les normes de la Unió Europea, sent d’aplicació la discriminació positiva que ja s’aplica en altres àmbits i, en conseqüència, el que es tracta d’evitar és la discriminació per raó de discapacitat, no sent de rebut que es pugui accedir a la funció publica amb una discapacitat i que la sobrevinguda perdi la feina. 
	 3.- El text conté que hi ha la voluntat d'impulsar la jubilació anticipada. Sobre  aquest aspecte considerem que es pot tenir la voluntat, però s'han de  deixar clar alguns punts.
	 En el tema de les jubilacions és competent l’Estat, que és qui ha d'admetre aquesta possibilitat.
	 Un altre punt és que en el cas de no poder fer les seves tasques policials, l’Administració té la possibilitat de reubicar al funcionari en un altre lloc, a la contra hi ha moltes empreses en les que un treballador amb funcions molt penoses no es pot reubicar per la manca de mitjans i s'ha de jubilar a l’edat que està establerta pel règim general de la Seguretat Social.
	 Un altre aspecte són les insinuacions de que es vol allargar l’edat de la jubilació, en aquest moments, tal com recull l’Estatut Bàsic de la Funció Publica, un funcionari es pot jubilar voluntàriament amb 70 anys, amb augments sobre el càlcul de la jubilació.
	 Suposant que s’arribés a assolir la jubilació anticipada solament la consideraríem si fos de caràcter voluntari, ja que si no seria una contradicció  amb el fet de es pugui allargar fins els 70 anys.
	 També considerem que aquest aspecte no afecta en res a la regulació de la  segona activitat.
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	 En el ACORDEN consten quatre punts en els que es diu el següent:
	 1.- La regulació de la segona activitat per via de reglament es durà a terme d’acord amb uns criteris i que en ella es desenvolupen tasques policials.
	 En aquest apartat consten 11 punts, els quals han estat resumits de la proposta de Decret que s’esmenta en el punt 1 de l'apartat anterior.
	 Per tal de no repetir els arguments ens remetem al contingut de l'informe en relació a la proposta de Decret.
	 2.- Llocs de treball que no són tasques policial.
	 Aquest apartat consta de 7 punts en relació a les incapacitats permanents, des de la total fins a l'absoluta i la gran invalidesa.
	  En aquest apartat, tal com s'ha dit, s’intenta donar compliment a l’article 49 de la Constitució, però considerem que amb greus deficiències i contradiccions.
	 Hem de posar de manifest que és del tot incomprensible que respecte a les incapacitats permanents absoluta i la gran invalidesa es digui que podran treballar en el cas que l’avaluació realitzada per un òrgan de l’administració així ho consideri, però que és en aquest moment que li serà d’aplicació el Decret de segona activitat. En l’esmentat Decret no consta enlloc la incapacitat permanent absoluta ni la gran invalidesa.
	 Considerem que, si s'ha d'aplicar un Decret, en el seu articulat també han d'estar regulades aquestes incapacitats permanents i que aquesta regulació no sigui contraria al que s'està dient, tal com es demostra en la proposta de Decret, a l' article 28.3, en la que es proposa la jubilació forçosa del funcionari. Per tal motiu hi ha una clara contradicció entre l’Acord i la proposta de Decret.
	 En relació a impulsar aquestes mesures a la resta de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, considerem que no té res a veure amb la proposta de segona activitat d’un cos especial, que té per les seves funcions de risc un grau molt alt de patir incapacitats permanents, qüestió aquesta que no afecta a d’altres funcionaris.
	 Sí que considerem que la integració de funcionaris amb discapacitats sobrevingudes s'hauria de regular per Llei ja que, tal com hem dit, és discriminatori que pugui accedir a la funció publica un discapacitat i, en canvi, el que l’adquireixi sent funcionari es quedi sense feina.
	 En relació a les retribucions dels funcionaris amb una incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, es diu que no  s’aplicaran les  limitacions previstes per a les 
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	totals. Considerem que no es poden establir limitacions per a ningú, ja que aquesta mesura podria comportar una discriminació per raó del grau de discapacitat. La regulació que s’ha d'aplicar quant a les retribucions ja està reflectida a la Llei 10/94, d’11 de juliol.   
	 Per a la resta, i per tal de no repetir els arguments, ens remetem al contingut de l'informe en relació a la proposta de Decret.             
	 3.- Reconeixement especial a les incapacitats permanents sobrevingudes en acte de servei.  
	 Es vol donar a tots aquells que pateixin un accident laboral una medalla retribuïda, amb un import de 800 € o de 1000 € en funció del fet del accident. Ho considerem, vist des d'un punt materialista, del tot correcte.
	 Però en el fons hi ha unes mancances, en l’Acord no es diu a qui se li donaran  en relació a l’accident o si inclou a totes les incapacitats permanents, des de la parcial fins a la total, absoluta i gran invalidesa.
	 Si en canvi la medalla és per complementar les retribucions per tal de diferenciar-les de les incapacitats permanents per malaltia comuna, està clar que no és aquesta la finalitat del que s’anomenen honors i recompenses. S'ha  d'aclarir quina és la seva finalitat.
	 4.- Nocturnitat voluntària abans de la segona activitat per edat.                                                   
	 Entenem que aquest aspecte no afecta a la regulació de la segona activitat, a més queda com una consideració futurista, al referir-se a un cop finalitzat el desplegament i la reducció del dèficit d’efectius, negociant-se en el mes de novembre de 2008.
	 Considerem que un cop acabat el desplegament no queda garantit que no faltin d’efectius, el que comportaria que amb aquest argument es pogués  aplaçar aquesta mesura. Per tal d’aplicar mesures com aquestes s'haurien de revisar les normes Europees sobre el treball de torns, així com els diferents estudis sobre aquesta matèria. Matèria que no ve al cas respecte de la segona activitat. 
	 INFORME DE LA PROPOSTA DE DECRET DE SEGONA ACTIVITAT.
	 Aquest informe es fa amb la màxima correcció i amb tot el respecte pels Sindicats del cos de Mossos d’esquadra i al personal que ha intervingut en les negociacions així com també pel Departament d’Interior. Les consideracions que es fan en aquest escrit intenten millorar les coses tal com les veiem les persones afectades per una incapacitat permanent. No busquem enfrontaments amb ningú, sinó simplement la integració de persones amb discapacitats i que tenen la suficient capacitat per poder desenvolupar altres tasques.
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	 L'informe el dividirem per tal de que sigui comprensible seguint l’ordre de  l'articulat, fent constar aquella normativa que creiem que es vulnera o no s’aplica correctament.
	 CONSIDERACIONS GENERALS AL DECRET
	 El Decret es limita a manifestar que es pretén desenvolupar  la Llei 10/94 d’11 de juliol, estatut dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, però considerem que és del tot insuficient, ja que també són d’aplicació directa altres normes de l'Estat, així com Convenis Internacionals de l'ONU i de l'OIT i normativa d’obligat compliment de la Unió Europea, tal com ja hem posat de manifest a l'inici d’aquest informe en relació a altres normatives.
	 S'ha de citar l’article 41 de la Llei 10/94, d’11 de juliol, que considerem el pilar bàsic del Decret i que regula que els funcionaris del cos estan acollits al règim general de la Seguretat Social, per tal motiu la norma d’aplicació seria el REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994 DE 20 DE JUNY, Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.  
	 També s'ha de tenir present que estem intentant regular una situació delicada en la que hi ha una part del funcionaris que són discapacitats i que tenen concedida pels òrgans de la Seguretat Social una incapacitat permanent, i també tenir present el tant per cent de pèrdua de la autonomia personal concedit per òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, per tal motiu s'ha de saber com estan definits aquests conceptes, sent d’aplicació la LLEI 51/2003, DE 2 DE DESEMBRE, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de las persones amb discapacitat. 
	 Quan tinguem definides les incapacitat permanents i les diferencies de discapacitats i en quin lloc poden treballar podrem començar a desenvolupar el Decret, és a dir, abans de tot s'han de tenir definits uns primers conceptes bàsics:  
	 “REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994 DE 20 DE JUNY, Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.”
	“Artículo 137.Grados de invalidez.
	2. Se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. En caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo, anterior a la iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se determine.
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	3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.
	4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
	5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.
	6. Se entenderá por gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.”
	“Artículo 141.Compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por invalidez permanente.
	1. En caso de incapacidad permanente total para la profesión habitual, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, con el alcance y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
	2. Las pensiones vitalicias en caso de invalidez absoluta o de gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.”
	 És important posar de manifest que en les resolucions de les incapacitats permanents absolutes es fa constar el següent: 
	“Al mismo tiempo le recordamos que, según dispone el artículo 2 del Real Decreto 1071/1984 de 23 de mayo, los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez que simultaneen la percepción de su pensión con la realización de cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, deberán comunicarlo, dado que el incumplimiento de tal obligación podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto.”  
	 També assenyalem:
	 “LLEI 51/2003, DE 2 DE DESEMBRE, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de las persones amb discapacitat. 
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	Artículo 1. Objeto de la ley.
	2. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez,.....”
	 S'ha de destacar que un funcionari pot tenir una incapacitat permanent de l'INSS i no tenir el tant per cent  de minusvalidesa del ICASS, i al revés. 
	 Un cop establertes les definicions bàsiques, podem establir allò que volem regular i com ho volem regular, sempre amb les màximes garanties, però considerem que en la proposta de Decret no es tenen en compte.  
	 PREÀMBUL:
	 En tots el Decrets l'inici consisteix en una motivació i explicació de la norma, així com la seva justificació, però en el cas que ens ocupa solament es motiva en compliment de la Llei 10/94 d’11 de juliol, sense cap més justificació, ni l'aplicació d’altres normes de rang superior.
	 Concretament considerem que és el lloc adequat per fer les referències a d’altres normes que són de obligat compliment i que al llarg de tot el informe citarem.
	 La proposta de decret no anomena en el preàmbul ni una sola norma internacional, ni de la Unió Europea, en relació a la integració laboral de persones amb discapacitat. Per tal de no repetir sobre aquest extrem ens remetem al que consta en la primera part de l’informe sobre el dret Internacional. 
	 Assenyalem:
	 “LA CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT, de 13 de desembre de 2006, firmat en la seu de la ONU el 30 de març de 2007 pel Govern Espanyol i la ratificació del conveni el dia 3 de desembre de 2007 i en vigor des de el 3 de maig de 2008.
	Article 3 principis generals.
	Article 5 la igualtat i la no discriminació de persones amb discapacitat, s’aplica la discriminació positiva.
	Article 27 el treball de les persones amb discapacitat.”
	 “DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSELL DE 27 DE NOVEMBRE DE 2000, RELATIVA A L’ESTABLIMENT D’UN MARC GENERAL PER A LA IGUALTAT
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	DE TRACTE EN EL TREBALL I LA OCUPACIÓ, publicada el dia 2 de desembre del 2000.”
	 Que vol evitar tota discriminació directa e indirecta de persones amb discapacitat.
	“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990, del Convenio de 20 de junio de 1983, sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de personas Invalidas (número 159 de la OIT), adoptado en Ginebra.
	Artículo1. 4. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a todas las categorías de personas inválidas.
	Artículo 3 Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo.”
	 “Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 4ª, S 4-2-2002, rec.2620/1996. Pte: Xiol Ríos, Juan Antonio 
	DECIMOTERCERO.- Específicamente en relación con las minusvalías, la sentencia del Tribunal Constitucional 269/1994 ha declarado que, porque puede tratarse de un factor de discriminación con sensibles repercusiones para el empleo de los colectivos afectados, tanto el legislador como la normativa internacional (Convenio 159 de la OIT  ) han legitimado la adopción de medidas promocionales de la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por diversas formas de discapacidad, que, en síntesis, tienden a procurar la igualdad sustancial de sujetos que se encuentran en condiciones desfavorables de partida para muchas facetas de la vida social en las que está comprometido su propio desarrollo como personas. De ahí la estrecha conexión de estas medidas, genéricamente, con el mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución, y, específicamente, con su plasmación en el artículo 49 de la Constitución.”
	 Sobre l'aplicació de tota la política social en relació a persones amb discapacitat, segons es regula en la Constitució:
	Article 9.2 correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat sigui real i facilitant la participació en la vida social.
	Article 10 la dignitat de la persona.
	Article 14 igualtat davant de la Llei, sense que pugui haver discriminació.
	Article 35 el dret del treball.
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	Article 23.2 accedir amb condicions d’igualat a ocupar càrrecs públics d’acord amb les Lleis.
	 Tal com hem dit, estem sotmesos al règim general de la Seguretat Social i s'ha de fer constar aquest extrem, sent d’aplicació el REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994 DE 20 DE JUNY, Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en relació a les definicions de les incapacitats permanents i el sistema compatible amb les retibucions.
	 Al tractar-se de persones amb discapacitat és obligatori aplicar la LLEI 51/2003, DE 2 DE DESEMBRE, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de las persones amb discapacitat, en relació a la definició de què és una persona amb discapacitat.
	 També al tractar-se d’una materia protegida com poden ser informes mèdics es considera que es d’aplicació: 
	 “LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
	Article 21 Comunicació de dades entre administracions públiques 
	1. Les dades de caràcter personal recollides o elaborades per les administracions públiques per a l’exercici de les seves atribucions no han de ser comunicades a altres administracions públiques per a l’exercici de competències diferents o de competències que tractin matèries diferents, excepte quan la comunicació hagi estat prevista per les disposicions de creació del fitxer o per una disposició de rang superior que en reguli l’ús, o quan la comunicació tingui com a objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.*
	* L’incís subratllat ha estat declarat inconstitucional per la STC 292/2000, de 30 de novembre.”
	 “LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
	Article 22. Vigilància de la salut
	2. Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors s'han de dur a terme sempre respectant el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona del treballador i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut.
	4. Les dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors no es poden fer servir amb finalitats discriminatòries ni en perjudici del treballador.
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	L'accés a la informació mèdica de caràcter personal ha de quedar limitat al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que pugui ser subministrada a l'empresari o a altres persones sense el consentiment exprés del treballador    
	No obstant l'anterior, l'empresari i les persones o els òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció han de ser informats de les conclusions que es derivin dels reconeixements efectuats en relació amb l'aptitud del treballador.”
	 CAPÍTOL I. Objecte i Àmbit d’aplicació
	 Es correspon  a l'article 1 i 2 de la proposta de Decret.
	 En l’article 1 es regula l’objecte i es diu que s’aplicarà per raó de l’edat o per disminució de les condicions físiques i psíquiques i en compliment de l'article 61.3 en relació a la incapacitat permanent total.
	 Considerem que és contradictori que la incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa es facin constar en l'Acord dient que en el cas que puguin treballar s’aplicarà aquest Decret i, en canvi, aquí no es mencionin.
	 També considerem que si es vol realitzar una verdadera integració han d'estar regulades en aquest Decret, ja que les normes de la Seguretat Social permeten que totes les invalideses puguin treballar per compte aliena, amb independència de les atribucions de la Seguretat Social sobre la seva revisió.
	 La normativa internacional citada no posa cap límit a la integració d’aquestes incapacitats permanents.
	 En el cas que no estiguin regulades en aquest Decret, seria d’aplicació la normativa Internacional, de la Unió Europea i de la OIT, que sanciona la discriminació per raó de discapacitat pels motius següents:
	 a) En relació a les reserves de places a la funció publica de persones amb discapacitat, ja que si l’informe de l’ICASS és favorable no hi ha cap límit  d'incapacitat permanent per a poder treballar.
	 b) En relació als aspirants del cos de mossos, l’article 22 de la Llei 10/94 no posa límit a les incapacitats permanents que seran reubicades com a funcionaris en una plaça adaptada a la seva discapacitat.
	 Entenem que totes les incapacitats han d'estar regulades en el Decret de segona activitat, d’acord amb les seves especificitats, s'ha de tenir en compte que la normativa de la Seguretat Social permet treballar a qualsevol incapacitat. 
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	 Article 2 Àmbit.  
	 De l'article 2.1 al 2.4, especifica a qui se li aplica i a qui no.  
	 Quan arribin a l’edat de 57 anys és de caràcter voluntari i es podrà fer en el cos de mossos o en un altre cos de l’administració.
	 Fa una diferencia entre les disminucions que no afecten al desenvolupament de les seves funcions i les que sí afecten com és el cas de les incapacitats totals, però s'haurien de regular, per tot el que s'ha dit en el punt anterior, també les absolutes i grans invalideses.
	 Considerem just que per l’edat sigui voluntari, però en el cas de la resta de disminucions també pot ésser voluntari i entenem que també d’ofici amb les màximes garanties.
	 En els casos de disminucions es vulnera la Llei 10/94 d’11 de juliol, al no permetre que es pugui fer una segona activitat en un altre cos de l’Administració.  Aquest concepte que regula la Llei entenem que és d’aplicació a tots el funcionaris que accedeixin a la segona activitat, a més no regula com es farà.
	 En relació a les funcions professionals no es correcte, sinó que es tracta de la Professió Habitual.   
	 La definició de professió habitual de Mossos d’Esquadra no és correcte, pensem que hi ha promocions en les que ni es va demanar el carnet de conduir vehicles, és incomprensible que es faci constar la capacitat motriu, no ve a compte.
	 Considerem que la definició correcta seria: “Es considera com a professió habitual dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana, amb tot allò que comporta i d’acord amb les exigències necessàries de caire físic i psíquic, que no impedeixin portar a terme la seva professió  amb garanties”. 
	 Segons l’INSS, professió habitual és aquella on l’empresa et pugui destinar, a l‘empara de la potestat de mobilitat i d’organització.
	 Per tals motius considerem que la segona activitat no és un lloc on l’administració et pugui destinar, sinó que comporta unes condicions especials derivades en la seva major part de temes de salut i, tal com hem dit, es considera un servei complementari que modifica la situació administrava del funcionari.
	 En l’aplicació d’aquest Decret no consten els aspirants, la qual cosa crea desigualtats i discriminació per raó de discapacitat, ja que hem dit que l’article 22 de la Llei 10/94 no exclou cap incapacitat per tal de poder ser nomenat funcionari en una plaça adaptada a la discapacitat, per tal motiu hauria de ser d’aplicació.
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	 No consta la incapacitat permanent parcial, no apareix regulada en el Decret, ni tan sols se l'anomena. La parcial està per sobre de les disminucions físiques i psíquiques que no tenen una incapacitat per part de l’INSS, per tal motiu no se les pot equiparar en relació a les funcions i, per tal d’establir les diferencies, s'ha de mirar la definició que dóna la Seguretat Social d’aquesta incapacitat.
	 També s'ha de posar de manifest que hi ha una omissió important, ja que no s'inclouen en el Decret aquells funcionaris que puguin tenir un tant per cent de pèrdua de la seva autonomia personal, reconeguda per l'ICASS. Es podria donar el cas que un funcionari amb un 70% estigués treballant com a mosso en actiu sense passar a segona activitat perquè això no comporta necessàriament tenir una incapacitat permanents del INSS, la qual cosa podria comportar una discriminació per raó de minusvalidesa front a d'altre funcionari que tingués el mateix 70% i una incapacitat. 
	 Considerem correcte que facultatius i tècnics no puguin passar a segona activitat per imperatiu de la Llei 10/94 article 61.4.
	 CONCLUSIONS:
	 Considerem, tenint en compte la normativa que citem en el preàmbul, que la forma correcta de regular per tal d’evitar discriminació per raó de discapacitats hauria de ser de la forma següent:  
	 Aplicar la reserva de places a posteriori i la discriminació positiva.
	 Acceptem places complementaries policials i no policials.
	 a) ADAPTACIÓ DE LES PLACES, com una prèvia a passar a segona activitat, la qual es faria efectiva en el propi cos.
	 b)SERVEIS COMPLEMENTARIS POLICIALS, en el propi cos  o en un altre cos de l’administració, inclou: 
	 A partir de 57 anys.
	 Disminucions físiques o psíquiques o invalidants
	 La incapacitat permanent parcial.
	 c)SERVEIS COMPLEMENTARIS NO POLICIALS, en el propi cos o en un altre cos de l’administració, inclou: 
	 Incapacitats permanents total, absoluta i gran invalidesa.
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	 Amb grau de disminució igual o superior al 33 % sense incapacitat permanent.
	 CAPÍTOL II Disposicions Generals a la situació de segona activitat.
	 De l'article 3 al 8 es fa referència a les qüestions comunes.
	 En un primer moment apreciem que l’aplicació d’aquests articles només afecta a la segona activitat per raó de l’edat i a aquelles disminucions que no tenen una incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa.
	 Considerem que quan es regulen disposicions generals s'han de regular totes les situacions a les quals es pugui afectar, però no és el cas i s'hauria  d'especificar a qui li són d’aplicació a més de per a qui no ho és.    
	 En els casos de disminucions es vulnera la Llei 10/94, d’11 de juliol, al no permetre que es pugui fer una segona activitat en un altre cos de l’Administració. Aquest concepte que regula la Llei entenem que és d’aplicació a tots el funcionaris que accedeixin a la segona activitat, a més no regula com es farà.
	 En l'elaboració de les RLT intervenen altres òrgans de l’Administració i al final la refosa es fa per Acord del Govern, està regulat en la norma de la Funció Pública.
	 Article 6.2
	 En relació al permís retribuït, és com si fos una segona activitat sense destí, el problema és que no diu quina serà la retribució, ni quant de temps es pot estar en aquesta situació.
	 També ha de quedar clar que el funcionari amb aquesta classe de permís està en actiu, per tal motiu no pot fer cap més feina ja que seria incompatible. Tampoc s’adequa a la normativa de la Funció Pública.
	 Article 7
	 L'aplicació del règim disciplinari i d’incompatibilitats del cos de mossos hauria de ser correcte en el cas que la segona activitat es faci efectiva en el propi cos, tanmateix si es tries fer-la en un altre cos de l’administració el correcte seria aplicar el règim general. 
	 CAPÍTOL III Segona activitat per raó de l’edat
	 En termes general es pot dir que no regula poder fer la segona activitat en un altre cos de l’administració, la qual cosa hauria d'implicar la intervenció de la Secretaria de la Funció Pública.
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	 Seria adient determinar un document per demanar passar a segona activitat per l’edat, no cal que es reguli per una Instrucció, ja que desprès es corre el perill d’introduir coses noves, el més fàcil seria acompanyar el decret amb un document annex, com si fos un DAD.
	 CAPÍTOL IV Segona activitat per disminució de les capacitats.
	 Des de l’article 10 al 18.
	 Considerem que el nom del capítol no és el correcte, ja que hauria d'ésser per disminució de les condicions físiques o psíquiques no invalidats. 
	 Article 10 
	 Falta incloure la incapacitat permanent parcial, ja que la mateixa està regulada en la Llei General de la Seguretat Social i aquest aspecte pot afectar a les funcions que el funcionari pot desenvolupar.
	 Considerem que les adaptacions del lloc de treball poden ser per raó de l’edat i per disminucions que no comportin cap incapacitat permanent en tots els seus graus.
	 L’adaptació del lloc de treball no és una segona activitat sinó que és una prèvia, és un concepte provisional i ha de tenir totes les garanties.
	 Article 11
	 En relació al tema mèdic, i la forma de saber quin funcionari té problemes de salut, és del tot inconcebible que es vulgui utilitzar i regular la figura del “delator”, això provocarà desconfiança i mal ambient en els serveis.
	 Poden provocar que certes malalties s’ocultin molt més, i també pot provocar el favoritisme, les enemistats i el “si no et portes bé comunico que tens problemes de salut”. S'hauria de mirar de regular que la comunicació de problemes de salut per part del funcionari sigui de forma voluntària i això solament es pot aconseguir confeccionant una regulació amb moltes garanties. 
	 En aquesta decisió l’INSS i la mútua no pinten res de res, ja que ni un ni l’altre pot donar certes informacions mèdiques a l’empresa. 
	 S'utilitzen frases del tot subjectives quan es diu “que li impedeixi el desenvolupament normal del servei policial”. Què s'entén com normal o anormal? Senzillament el marc legal són les funcions regulades en la pròpia Llei.
	 Quant a la tramitació de la invalidesa, la Unitat de Vigilància de la Salut no és cap entitat competent per tramitar cap invalidesa, al igual que l’empresa. Aquest tema està regulat en les normes de la Seguretat Social que són per Llei.  
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	 En relació a les incapacitats permanents, tant si és per accident o per malaltia comuna, l’INSS li comunica a l’empresa que aquell treballador té una proposta d’incapacitat i la resolució final és notificada a l’empresa. És més, en algunes ocasions la rep abans l’empresa que el treballador, per tal motiu no té sentit que s'hagi d'aportar.  
	 Article 12
	 En relació al procediment de l’adaptació del lloc de treball, no pot quedar en mans d’una instrucció, sinó que ha d'estar regulat en el decret, ja que una instrucció no té cap garantia jurídica.
	 Article 13
	 És un perill que els expedients, en els que consten temes molt sensibles sobre la salut, passin per moltes mans, per personal que no tenen la consideració de metges, ja que són dades d’una protecció màxima. En aplicació de la norma de protecció de dades en els informes i dictàmens no es pot fer constar la causa de la salut que dóna pas a la segona activitat.  
	 En el procediment de pas a la segona activitat, en primer lloc es vol fer constar que el funcionari serà sotmès a una revisió per part de la Unitat de Vigilància de la Salut, que se suposa que són metges, i desprès tornarà a ser sotmès a una altre revisió per part del Tribunal mèdic que ha d'elaborar el dictamen. És un procediment molt feixuc i complicat ja que ens pot portar a contradiccions.
	 Si la Unitat de Vigilància de la Salut ha de fer un informe, el mateix no pot ser considerat una resolució, ni tampoc considerem adient que en el seu contingut es facin constar segons quines dades de caràcter mèdic.
	 Article 14
	 En relació al Tribunal mèdic la seva composició vulnera la Llei 10/94 del cos de Mossos que en diu com ha d'estar composat. En l’article 63 es diu que ha d'estar composat de tres metges, un nomenat pel Departament, un nomenat pel funcionari i un del Servei Català de la Salut escollit per sorteig. Els costos per funcionari són elevats, solament falta que s'hagi d'abonar la minuta de dos metges.
	 Els metges no necessiten cap secretari per fer un dictamen, aquesta figura no consta en la Llei, no sent tampoc necessària. Considerem el mateix que de la regulació interna del funcionament del tribunal, no és tampoc necessari fer una regulació, són com uns perits que fan un dictamen i res més.
	 És un perill que els expedients, en els que consten temes molt sensibles sobre la salut, passin per moltes mans, per personal que no tenen la consideració de metges, ja que són dades d’una protecció màxima. En aplicació de la norma de protecció de dades en els informes i dictàmens no es pot fer constar la causa de la salut que dóna pas a la segona activitat. 
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	 En relació a la invalidesa permanent, el Tribunal mèdic no té cap competència per instar la mateixa, ja que els òrgans que ho poden fer estan regulats en la Llei General de la Seguretat Social.
	 Article 16
	 Com a incapacitat permanent hauria de constar la parcial, ja que està regulada en la Llei General de la Seguretat Social.
	 Article 17
	 En relació a la invalidesa permanent, el Tribunal mèdic no té cap competència per instar la mateixa, ja que els òrgans que ho poden fer estan regulats el la Llei General de la Seguretat Social. 
	 El Tribunal no pot proposar el passi de l’expedient a l'ICAM, un del motius es que no té la competència, l’altre motiu és que no pot facilitar certs documents mèdics a un altre organisme que tampoc és competent per tramitar res de res. 
	 En relació a l’alta mèdica, el Tribunal no és ningú per instar a que es revoqui la mateixa, ja que el control de baixes està regulat per part de la Inspecció Mèdica.
	 Tampoc pot fer res sobre la Baixa mèdica que depèn íntegrament de la Inspecció  Medica i el procediment ja està regulat.
	 En el dictamen dels metges no es poden fer constar definicions que sobrepassen el que correspon a la professió habitual i que estan regulades per Llei.
	 El dictamen mèdic no es pot considerar una proposta de resolució, l’únic que ha de manifestar és si hi ha causa per passar a segona activitat.
	 Torna a repetir que el dictamen és una proposta de resolució, és totalment incorrecte, el metges no fan cap resolució. 
	 La competència és del Conseller i el dictamen es remet al titular del departament tal com conta en la Llei, per tal motiu el Director General no ha de fer cap proposta sinó remetre l’expedient al Conseller.
	 Article 18
	 Com a incapacitat permanent hauria de constar la parcial ja que està regulada en la Llei General de la Seguretat Social.
	 Quant a les revisions de la invalidesa permanent, el Tribunal mèdic no té cap competència per instar la mateixa, ja que els òrgans que ho poden fer estan regulats el la Llei General de la Seguretat Social i en un principi poden ser la mútua o l'INSS.
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	 Un cop revisada, si és retirada per millora de la salut del funcionari i aquest es reincorpora en una plaça en actiu del cos de mossos, el que no pot fer és tornar a triar una plaça de segona activitat.
	 CAPÍTOL V  Places de Suport tècnic no policials.
	 Des de l’article 19 al 28.
	 Article 19
	 Considerem que aquestes són les places de serveis complementaris no policials.
	 Aquest capítol fa referència a les incapacitats permanents totals, deixant de banda a les absolutes i les grans invalideses, la qual cosa considerem que manté la discriminació per raó de discapacitat en relació als aspirants i en relació amb altres funcionaris de l’administració i no respecta les normes internacionals i de la Unió Europea, deixant de protegir les incapacitats sobrevingudes.
	 En relació a les RLT, les places es creen en el departament corresponent que és el d’Interior, s'ha de posar de manifest que les RLT del departament i la del cos de mossos són diferents, només cal que mirem l'última RLT, per tal motiu ens exclou de poder fer la segona activitat dintre del cos de mossos, incomplint el que regula la Llei del cos.
	 En els casos de les incapacitats es vulnera la Llei 10/94, d’11 de juliol, al no permetre que es pugui fer una segona activitat en un altre cos de l’Administració. Aquest concepte que regula la Llei entenem que és d’aplicació a tots el funcionaris que accedeixin a la segona activitat.
	 L'opció de demanar voluntàriament destinació en un termini de 12 mesos i si no ho fa es faran els tràmits per a la jubilació forçosa del funcionari, comporta molts problemes. Un d’ells és donaria en el cas que, un cop ja jubilat forçosament, es revisi la incapacitat del funcionari per part de l'INSS i li sigui retirada, l’altre són el efectes que pugui tenir en relació a la Seguretat Social i que perjudiquen greument al funcionari. El correcte seria que en el cas de no voler continuar es tramités una excedència.
	 La jubilació, d’acord amb la normativa de la funció pública aplicable, no és l'actuació correcte. Segons l’article 38.2: “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.” 
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	 La primera part d'aquest article és per a aquells funcionaris amb una mutualitat diferent al Regim General de la Seguretat Social.
	 Les conseqüències de tramitar la jubilació són del tot perjudicials pel funcionari, ja que la pensió per incapacitat permanent es converteix en PENSIÓ DE JUBILACIÓ, això vol dir que en el règim general de la Seguretat Social és incompatible el cobrament d’una pensió de jubilació amb la cotització pel treball i rebre les retribucions.
	 Article 21
	 En relació a les noves places de SUPORT, considerem que no es poden crear per un decret, ja que existeix una reserva de llei, amb l’obligació de la intervenció de la funció pública. No poden existir qüestions genèriques, el grup i el nivell d’un funcionari és el que és i pertany a un grup de l’administració (exemple: un C1 pertany al cos administratiu de l’administració).
	 Article 23
	 En relació a l’acreditació, alhora llicència d'armes, s'ha de pensar i preveure que molts funcionaris del cos tenen armes personals, amb tot el dret de poder conservar-la, qüestió que està permesa pel reglament d’armes. Entenem que la professió d’origen no es pot perdre mai ja que estem regulant sobre una situació excepcional que pot ser revisada fins a l’edat de 65 anys.
	 Article 24
	 En relació a les retribucions, considerem que no hi ha per on agafar-ho, és realment molt kafkià. En relació a les cotitzacions a la Seguretat Social, es vol fer un invent que no sabem el que és. Les normes de la seguretat social estan ja establertes i es paga un tant per cent de les teves retribucions, és impossible el que es vol fer en el règim general, no es pot regular aquest extrem intentant la modificació d’una Llei que és Estatal.
	 Segons informacions de la pròpia Seguretat Social desconeixen aquest tipus de convenis, no es pot signar una cosa que contradiu el règim general, estan regulant el sistema de cotització.
	 No es pot sumar un concepte que no té la consideració de retribució amb uns que són derivats del treball per compte aliena i sí que són retribucions, la qual cosa contradiu el Tractat de la Unió Europea i la Directiva 2000/78/CE DEL CONSELL DE 27 DE NOVEMBRE DE 2000.
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	 El millor és veure un exemple, en relació a la incapacitat permanent total:
	Retribució de Mossos d’esquadra............... 32.000 €
	Pensió INSS........................................... 14.000 € 
	Retribució al C1-14................................. 21.000 €
	La intenció de l’administració és fer el següent:
	Resta del sou de Mossos la pensió i queda una retribució de 18.000 €
	Aquest és el sou de segona activitat que sumat a la pensió dóna el 100 % del sou de Mossos.
	Per tal d’ajustar l’horari es fa el següent: 
	Si la base és 1680 hores l’any  i correspon a una retribució de 21.000 €
	La retribució de 18.000 € correspon a 1440 hores de treball anual.
	L’administració cotitzarà  pel concepte de jubilació per un import de 18.000 € 
	 Considerem que es poden donar situacions del tot no ajustades a Dret com, per exemple, a major pensió menor cotització a la Seguretat Social per la jubilació.
	 També es pot donar que a major pensió, menor retribució, per tal motiu menys hores de treball.
	 Tot aquest sistema crea, dintre de la mateixa categoria, una infinitat de desigualtats les quals poden constituir una discriminació.
	 Tampoc queda gens clar el que passarà amb aquells funcionaris que no puguin fer les tasques de Mosso d’Esquadra pel fet de tenir concedit un tant per cent de disminució concedit pel ICASS, ja que en aquest cas no tenen pensió del INSS.     
	   INFORMES SOBRE EL DECRET
	 És d’aplicació en relació als informes sobre la proposta de Decret la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
	 Article 62.- Els decrets són signats pel President de la Generalitat i pel Conseller o els Consellers competents per raó de la matèria.
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	 Considerem que aquest Decret hauria de ser signat pel Conseller d’Interior, però com que també es tracta de regular una situació especial de persones amb discapacitat o minusvalideses en relació a la seva integració laboral, hauria de ser signat per la Consellera d'Acció Social i Ciutadania, molt més sensible respecte als temes de discapacitat i discriminació.
	 Article 63.- Es diu que en la memòria s’ha de fer referència a les consultes que es poden haver formulat i a d’altres dades d’interès per a conèixer el procés d’elaboració de la norma.
	 Ens preguntem si s’han fet les corresponents consultes a la Tresoreria de la Seguretat Social, a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i al Departament d'Acció Social i Ciutadania en relació a les minusvalideses. 
	 Article 64.- Si una llei ho exigeix o si ho decideix, segons els casos, el Govern o el Conseller competent, la proposta de disposició general ha d'ésser sotmesa a informació pública o a audiència de les entitats que, per llei, tenen la representació i la defensa d'interessos de caràcter general o afectats per la dita disposició.
	 Com afectats entenem que el projecte s’hauria d’haver sotmès a informació pública i audiència del afectats per la dita disposició, ja que se’ns va negar el dret de poder estar en la mesa de negociació amb veu però sense vot.
	 Podem afirmar i ens agradaria equivocar-nos que això no es farà, pel tarannà que està demostrant el Departament, fent un flac favor a la democràcia i la participació.
	 Article 65.- Es diu que ha de ser sotmesa a informe dels serveis jurídics del Departament, i si es avantprojecte pot ser sotmès a un informe del Gabinet Jurídic Central, i desprès amb la conformitat del Conseller ha de ser sotmès al Consell Tècnic. Creiem que, a pesar de ser òrgans de l’administració, els seus informes seran objectius.
	 Article 67.- Fa constar que l’òrgan competent pot sotmetre a verificació la virtualitat pràctica dels seus preceptes, per si el contingut  mateixos s’adequa als objectius que persegueix, comprovar les disfuncionalitats i les garanties del seu compliment.
	 Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
	 Article 8 Dictàmens preceptius
	 1. La consulta a la Comissió Jurídica Assessora és preceptiva en els casos a que fan referència els apartats 2 i 3 i en els altres casos en que ho estableixi una norma amb rang de llei, i és facultativa en la resta de casos. Els seus dictàmens no són vinculants, llevat dels casos en que ho hagin d’ésser per llei.
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	 2. Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar preceptivament sobre els projectes següents:
	 a) Els projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de delegació legislativa.
	 b) Els projectes de reglaments o de disposicions de caràcter general que es dictin per a desplegar les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions.
	 CONCLUSIÓ
	 1.- No respecta la normativa internacional, ni la de la Unió Europea, però es que tampoc les normes de l’Estat, sobre la integració de persones amb discapacitat sobrevinguda.
	 2.- Tal com està regulada la segona activitat obligarà a aquells funcionaris que tinguin una malaltia a ocultar-la el màxim possible, inclòs als seus companys, per tal motiu la situació és la mateixa que en l’actualitat, els funcionaris seguiran a la recerca d’un lloc tranquil en el qual no se li pugui detectar la malaltia, pels perjudicis que això el pot causar a ell i a la seva família. 
	 APORTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ. 
	 L’associació, amb l’ànim de ajudar i col·laborar amb els Sindicats, ja que se'ns va negar per part de la Conselleria poder estar en la mesa de negociació amb veu però sense vot, va facilitar un text amb una proposta de regulació alternativa de Decret i se'ns va manifestar que estava molt bé i que en moltes coses no distava tant de la feta per l’administració.
	 L’esmentada regulació alternativa s’adjunta com una informació més. Considerem que és més garantista, no tan sols pels funcionaris sinó també per a  l’administració, i que respecta totes les normes i no crea desigualtats.
	 D’acord amb la proposta que s’ha signat, la que s’aporta introdueix algunes modificacions respecte al text que es va facilitar als sindicats i que és concretament la diferenciació que es fa de serveis complementaris de caràcter policial i no policial.           
	La Junta de l’associació

