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 PRIMER.- NORMES D’APLICACIÓ 
 
 Des de l’Associació no es demana cap modificació legislativa com pot ser de 
la Llei 10/94, com pot ser l’edat de passar a segona activitat i sense destinació, el que 
es demana és l’aplicació de la Llei tal com està. 
 
 Tampoc es demana la modificació de la Llei General de la Seguretat 
Social, ni tampoc relacionar la segona activitat amb la jubilació anticipada. 
 
 Volem evitar les comparacions amb altres cossos de seguretat del Estat, 
ja que el règim que tenen no és aplicable al cos de Mossos d’Esquadra. 
 
 Entenem que és més urgent aplicar mesures transitòries que regular amb 
preses i corrents un Decret, considerant que a l’hora d'aplicar-les, el compromís fet pel 
Conseller queda solventat. 
 
 En la seva exposició de motius el projecte de Decret el que fa és desenvolupar 
la Llei de Policia i, alhora, a més pot tenir en compte altres normes de rang superior, 
amb la qual cosa es pot assolir l'objectiu d'evitar situacions de discriminació i es pot 
donar cabuda a la integració de persones amb discapacitat. 
 
 Constitució Espanyola:  
 
 Article 14 igualtat davant de la Llei, sense que pugui haver discriminació. 
 
 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 49 a persones amb discapacitat, promoure la seva integració. 
 
 Article 35 el dret del treball. 
 
 Article 23.2 accedir amb condicions d’igualat a ocupar càrrecs públics d’acord 
 amb les Lleis. 
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 REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994 DE 20 DE JUNY, Text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social. 
 
 En relació a les incapacitats permanents i concretament l’article 141.1 i 141.2 
 
 LLEI 51/2003, DE 2 DE DESEMBRE, d’igualtat d’oportunitats, no 
discriminació y accessibilitat universal de las persones amb discapacitat. 
 
     Article 1 en relació a la definició de què és una persona amb discapacitat. 
 
 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. 
 
 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 DE 
TRACTE EN EL TREBALL I LA OCUPACIÓ, publicada el dia 2 de desembre del 2000. 
 
 Evitar tota discriminació directa e indirecta de persones amb discapacitat.  
 
 
 SEGON.- CONCEPTES A TENIR EN COMPTE 
 
 Considerem que les discapacitats sobrevingudes poden ser objecte d’una 
reserva posterior. 
 
 Que s’apliqui la discriminació positiva a persones amb una discapacitat 
sobrevinguda. 
 
 El concepte extensiu en relació a una professió, fa referència a la mobilitat, 
considerant que entra dintre de l’habitual aquella situació on l’empresa et pot destinar, 
emparant-se en la potestat d’organització. 
 
 Des d'aquest punt de vista extensiu de la professió habitual, queda clar, que en 
cap cas un funcionari del cos de mossos d’esquadra en condicions normals, mai podrà 
ser destinat a una plaça de segona activitat. 
 
 La discapacitat és una qualitat personal com a conseqüència d’una malaltia o 
accident, la minusvalidesa afecta al teu entorn, com pot ser la feina,  i el tant per 
cent ens indica quina és la pèrdua de capacitat en relació a la professió habitual. 
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 Les incapacitats permanents en el cos de mossos tenen un plus amb relació 
a la resta de funcionaris, ja que una absoluta o total a un policia, seria una parcial o 
res per a un funcionari del cos general. Aquí és on entra la discriminació positiva. 
 
 Que a les  incapacitats sobrevingudes es pot aplicar el mateix procediment 
que s’aplica a les persones amb discapacitat que volen accedir a la funció publica.  
 
 
 TERCER.- S'ha de respectar la Llei  10/94, i en concret: 
 
 SITUACIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIAL: 
 
 Especial vol dir que és diferent a altres, i està limitada a un determinat camp 
 d’acció. 
 
 PRESTAR SERVEIS COMPLEMENTARIS: 
 
 Complementari vol dir, afegir a una cosa allò que li manca per a que aquesta 
 cosa sigui completa,  són serveis complementaris als ordinaris. 
 
 HA D’ÉSSER AMB DESTINACIÓ 
 
 DINS DEL MATEIX COS O EN LLOCS PERTANYENTS A ALTRES COSSOS 
DE LA GENERALITAT 
 
 RETRIBUCIONS 
 
 Han de rebre les retribucions que percebien anteriorment. 
 
 Si el total de les retribucions és inferior ha de rebre un complement transitori 
 per tal d’igualar-la. 
 
 L’EDAT NO POT SER INFERIOR A 57 ANYS 
 
 PER DISMINUCIÓ DE LES CONDICIONS FÍSIQUES O PSÍQUIQUES 
  
 Engloba a: 
 
 1.- A totes aquelles disminucions que no comportin una resolució d’incapacitat 
 permanent, ni una minusvalidesa igual o superior al 33%. 
 
 2.- A les incapacitats permanents de l’INSS i les minusvalideses iguals o 
 superiors al 33% de l’ICASS. 
 
 TRIBUNAL MÈDIC DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 
 
 S’aplicaria a totes aquelles disminucions que no comportin una resolució 
 d’incapacitat permanent, ni una minusvalidesa igual o superior al 33%. 
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 No s’aplicaria les incapacitats permanents de l’INSS i les minusvalideses 
 iguals o superiors al 33% de l’ICASS. 
 
 TRIBUNAL MÈDIC DE L’ICASS: 
 
 S’aplicarien les incapacitats permanents de l’INSS i les minusvalideses iguals 
o superiors al 33% de l’ICASS. 
 
 També s’aplicaria en el cas que fos apreciada una incapacitat permanent per 
part del Tribunal Mèdic del Cos de Mossos d’Esquadra. 
 
 El tribunal mèdic de l’ICASS, sap la minusvalidesa i la incapacitat permanent, 
que pot ser parcial, total, absoluta i gran invalidesa, en el seu informe ha de 
manifestar si amb el % i la incapacitat permanent pot realitzar les funcions de la plaça 
assignada. Adjunta un document de l’ICASS i un de l’INSS com documents núms. 1 
i 2 
 
 Pot aconsellar que, a causa de la situació del funcionari, és millor que realitzi la 
segona activitat en un altre cos de l’Administració. 
  
 Per tal d'aplicar i introduir aquest aspecte en el Decret, no caldria modificar la 
Llei 10/94 del Cos de Mossos d’Esquadra. 
 
 
 QUART.- DIFERENTS NIVELLS DE SEGONA ACTIVITAT EN FUNCIÓ DE LA 
 DISMINUCIÓ. 
 
 1.- A les disminucions transitòries i provisionals com poden ser casos que 
tinguin que fer  rehabilitació o embarassades, etc.   
 
 2.- En relació a les edats, les funcions s’adaptaran a les edats que en aquell 
moment tingui el funcionari, adaptant en cada moment les funcions en relació a les 
seves capacitats físiques i psíquiques. 
 
 3.- A totes aquelles disminucions que no comportin una resolució d’incapacitat 
permanent, ni una minusvalidesa igual o superior al 33%, adaptant-se les funcions de 
forma individual.  
 
 4.- En relació a les incapacitats permanents tenint en compte els diferents 
graus i el diferent % de minusvalidesa a l'hora d’assignar les funcions, ja que no 
poden tenir les mateixes una parcial que una total o  absoluta. 
 
 
 CINQUÈ.- BENEFICIS PER A L’ADMINISTRACIÓ 
 
 1.- A les disminucions transitòries i provisionals com poden ser casos que 
tinguin que fer  rehabilitació o embarassades, etc.   
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 Aquestes estarien en la quota global dintre del finançament que realitza l’Estat 
de les retribucions del funcionaris. 
 
  2.- En relació a les edats, les funcions s’adaptaran a les edats que en aquell 
moment tingui el funcionari. 
 
   Aquestes no estarien en la quota global dintre del finançament que realitza 
l’Estat de les retribucions dels funcionaris, per tal motiu la plantilla de mossos 
finançats per l’Estat estaria sempre operativa. A partir de certes edats estaria fent 
altres tasques complementàries sense que s'hagin de portar funcionaris d’altres llocs.  
 
 3.- A totes aquelles disminucions que no comportin una resolució d’incapacitat 
permanent, ni una minusvalidesa igual o superior al 33%. 
 
 Aquestes no estarien en la quota global dintre del finançament que realitza 
l’Estat de les retribucions dels funcionaris, per tal motiu la plantilla de mossos 
finançats per l’Estat estaria sempre operativa. A partir de certes edats estaria fent 
altres tasques complementàries sense que s'hagin de portar funcionaris d’altres llocs.  
 
 4.- En relació a les incapacitats permanents tenint en compte els diferents 
graus i el diferent % de minusvalidesa a l'hora d’assignar les funcions, ja que no 
poden tenir les mateixes una parcial que una total o  absoluta. 
 
 Aquestes no estarien en la quota global dintre del finançament que realitza 
l’Estat de les retribucions dels funcionaris, per tal motiu la plantilla de mossos 
finançats per l’Estat estaria sempre operativa. 
 
 També indicar que l’Administració podria gaudir de les ajudes que dóna la 
Seguretat Social pel fet de tenir persones amb una discapacitat i alhora també pot 
gaudir dels ajuts de la Unió Europea en relació als fons per a la integració de persones 
amb discapacitat.     
 
 
   
  Atentament 
 
 
 
 
 Sr. Àngel Gómez-Quintero Mora   Sr. Domènec Puig Eroles 
 President AIL-MED.     Tresorer AIL-MED.  
 Advocat 
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Generalitat de Catalunya
Institut Catala d' Assistencia
i Serveis Socials

Sol-licitud de dictamen vinculant d'adequació dellloc de treball per a la Funció Pública

Dades d'identificació de la persona sol-licitant
Número de la targeta sanitaria Nom Primer cognom Segon Gognom

Número identificador del NIF - lIetra

Nom de la víaTipus de via (playa, carrer, etc.)

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població

Telefon móbil Adreya electrónicaTelefon fix

Exposa

1. Que esta realitzant tramits per accedir a la Funció Pública, en la convocatória segOent:

Núm. de convocatória:

Organisme públic convocant:

DOGC / BOE / BOP (o similar):

Data de publicació:

Especificació dellloc de treball o cos:

2. Que es troba en una de les situacions segOents. (Cal que marqueu amb una ")( la situació en que us trobeu)

a) Grau de disminució reconegut per I'ICASS igualo superior al 33% O
b) Pensionista de la Seguretat Social que té reconeguda una pensió d'incapacitat

permanent en grau de total/absoluta o gran invalidesa O
c) Pensionista de classe passiva que té reconeguda una pensió de jubilació o de

retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat O

Sol-licita

Que li sigui emés un dictamen vinculant per part de l'Equip de Valoració i Orientació (EVO) per accedir a un lIoc de
treball en la Funció Pública, d'acord amb el que disposa el Decret 66/1999, de 9 de mar9, sobre I'accés a la Funció
Pública de les persones amb discapacitat i deis equips de valoració multiprofessionaJ.

Població Data

Signatura de la persona soHicitant

Institut Catala d'Assistencia i Serveis Socials
1M 99092 Ver 001.07

1/2
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ANGEL
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doc. 1



Comunicació del Departament a les persones sol-licitants

En aplicacióde I'article5.2 de la Llei15/1999,de 13 de desembre, de proteccióde dades de caracter personal,el
Departamentd'AccióSocialiCiutadaniainformadel següent:

-Les dades de caracter personal que heu de facilitarper a I'obtencióde I'objecte d'aquesta sol.licituds'inclouen en el
fitxerSistema d'atenció a persones disminu"ides.La finalitatde la recollidade les dades és la gestió d'aquesta ajuda i la
destinataria de la informacióés la DireccióGeneral de l'lnstitutCatala d'Assisténcia i Serveis Socials

-Existeixla possibilitatd'exercir els drets d'accés, rectificació,canceHació i oposició de les dades que se subministreu
adre~nt-vos a la persona titularde la DireccióGeneral de l'lnstitutCatala d'Assisténcia i Serveis Socials, pla~ de Pau
Vila, 1, Barcelona.

Nota : Ates que aquesta sol'licitud es presenta per poder participar en un procés selectiu de la Funció
Pública, cal que el feu arribar amb la maxima urgencia a I'EVOcorresponent.

És imprescindible que empleneu totes les dades so"'icitades, especialment el telefon de contacte, ja sigui
per citar-vos personalment per fer-ne una valoració, o requerir-vos informació complementaria.

Cal aportar junt amb la sol'licitud informes medies i/o psicológics actuals

Institut Catala d' Assistencia i Serveis Socials
1M 99092 Ver 001.07

212
B050
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---mmGeneralitat de Catalunya
- W Departament d'lnterior,

Relacions Institucionals i Participació
Direcció de Serveis

Generalitat de CatalunY3
Def"artal1etlt,j'Itlterior, Rel:3cior:s
IflstihiCiofi.31s i P.3rticipadó

t1amero:02608/8657/2008
Data:19/03/200810:43:50--
Re:3istre de sortid.3

Srs. Angel Gómez-Quintero Mora i Domenec Puig Eroles
Associació per a l'lntegració Laboral-Mossos d'Esquadra (AIL-MED)
Sardenya 355, 1r 1a
08025 BARCELONA

Senyors,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Barcelona, 18 de marc; de 2008
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	 PRIMER.- NORMES D’APLICACIÓ
	 Des de l’Associació no es demana cap modificació legislativa com pot ser de la Llei 10/94, com pot ser l’edat de passar a segona activitat i sense destinació, el que es demana és l’aplicació de la Llei tal com està.
	 Tampoc es demana la modificació de la Llei General de la Seguretat Social, ni tampoc relacionar la segona activitat amb la jubilació anticipada.
	 Volem evitar les comparacions amb altres cossos de seguretat del Estat, ja que el règim que tenen no és aplicable al cos de Mossos d’Esquadra.
	 Entenem que és més urgent aplicar mesures transitòries que regular amb preses i corrents un Decret, considerant que a l’hora d'aplicar-les, el compromís fet pel Conseller queda solventat.
	 En la seva exposició de motius el projecte de Decret el que fa és desenvolupar la Llei de Policia i, alhora, a més pot tenir en compte altres normes de rang superior, amb la qual cosa es pot assolir l'objectiu d'evitar situacions de discriminació i es pot donar cabuda a la integració de persones amb discapacitat.
	 Constitució Espanyola: 
	 Article 14 igualtat davant de la Llei, sense que pugui haver discriminació.
	 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 49 a persones amb discapacitat, promoure la seva integració.
	 Article 35 el dret del treball.
	 Article 23.2 accedir amb condicions d’igualat a ocupar càrrecs públics d’acord  amb les Lleis.
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	 REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994 DE 20 DE JUNY, Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
	 En relació a les incapacitats permanents i concretament l’article 141.1 i 141.2
	 LLEI 51/2003, DE 2 DE DESEMBRE, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació y accessibilitat universal de las persones amb discapacitat.
	     Article 1 en relació a la definició de què és una persona amb discapacitat.
	 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.
	 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 DE TRACTE EN EL TREBALL I LA OCUPACIÓ, publicada el dia 2 de desembre del 2000.
	 Evitar tota discriminació directa e indirecta de persones amb discapacitat. 
	 SEGON.- CONCEPTES A TENIR EN COMPTE
	 Considerem que les discapacitats sobrevingudes poden ser objecte d’una reserva posterior.
	 Que s’apliqui la discriminació positiva a persones amb una discapacitat sobrevinguda.
	 El concepte extensiu en relació a una professió, fa referència a la mobilitat, considerant que entra dintre de l’habitual aquella situació on l’empresa et pot destinar, emparant-se en la potestat d’organització.
	 Des d'aquest punt de vista extensiu de la professió habitual, queda clar, que en cap cas un funcionari del cos de mossos d’esquadra en condicions normals, mai podrà ser destinat a una plaça de segona activitat.
	 La discapacitat és una qualitat personal com a conseqüència d’una malaltia o accident, la minusvalidesa afecta al teu entorn, com pot ser la feina,  i el tant per cent ens indica quina és la pèrdua de capacitat en relació a la professió habitual.
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	 Les incapacitats permanents en el cos de mossos tenen un plus amb relació a la resta de funcionaris, ja que una absoluta o total a un policia, seria una parcial o res per a un funcionari del cos general. Aquí és on entra la discriminació positiva.
	 Que a les  incapacitats sobrevingudes es pot aplicar el mateix procediment que s’aplica a les persones amb discapacitat que volen accedir a la funció publica. 
	 TERCER.- S'ha de respectar la Llei  10/94, i en concret:
	 SITUACIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIAL:
	 Especial vol dir que és diferent a altres, i està limitada a un determinat camp  d’acció.
	 PRESTAR SERVEIS COMPLEMENTARIS:
	 Complementari vol dir, afegir a una cosa allò que li manca per a que aquesta  cosa sigui completa,  són serveis complementaris als ordinaris.
	 HA D’ÉSSER AMB DESTINACIÓ
	 DINS DEL MATEIX COS O EN LLOCS PERTANYENTS A ALTRES COSSOS DE LA GENERALITAT
	 RETRIBUCIONS
	 Han de rebre les retribucions que percebien anteriorment.
	 Si el total de les retribucions és inferior ha de rebre un complement transitori  per tal d’igualar-la.
	 L’EDAT NO POT SER INFERIOR A 57 ANYS
	 PER DISMINUCIÓ DE LES CONDICIONS FÍSIQUES O PSÍQUIQUES
	 Engloba a:
	 1.- A totes aquelles disminucions que no comportin una resolució d’incapacitat  permanent, ni una minusvalidesa igual o superior al 33%.
	 2.- A les incapacitats permanents de l’INSS i les minusvalideses iguals o  superiors al 33% de l’ICASS.
	 TRIBUNAL MÈDIC DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA
	 S’aplicaria a totes aquelles disminucions que no comportin una resolució  d’incapacitat permanent, ni una minusvalidesa igual o superior al 33%.
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	 No s’aplicaria les incapacitats permanents de l’INSS i les minusvalideses  iguals o superiors al 33% de l’ICASS.
	 TRIBUNAL MÈDIC DE L’ICASS:
	 S’aplicarien les incapacitats permanents de l’INSS i les minusvalideses iguals o superiors al 33% de l’ICASS.
	 També s’aplicaria en el cas que fos apreciada una incapacitat permanent per part del Tribunal Mèdic del Cos de Mossos d’Esquadra.
	 El tribunal mèdic de l’ICASS, sap la minusvalidesa i la incapacitat permanent, que pot ser parcial, total, absoluta i gran invalidesa, en el seu informe ha de manifestar si amb el % i la incapacitat permanent pot realitzar les funcions de la plaça assignada. Adjunta un document de l’ICASS i un de l’INSS com documents núms. 1 i 2
	 Pot aconsellar que, a causa de la situació del funcionari, és millor que realitzi la segona activitat en un altre cos de l’Administració.
	 Per tal d'aplicar i introduir aquest aspecte en el Decret, no caldria modificar la Llei 10/94 del Cos de Mossos d’Esquadra.
	 QUART.- DIFERENTS NIVELLS DE SEGONA ACTIVITAT EN FUNCIÓ DE LA  DISMINUCIÓ.
	 1.- A les disminucions transitòries i provisionals com poden ser casos que tinguin que fer  rehabilitació o embarassades, etc.  
	 2.- En relació a les edats, les funcions s’adaptaran a les edats que en aquell moment tingui el funcionari, adaptant en cada moment les funcions en relació a les seves capacitats físiques i psíquiques.
	 3.- A totes aquelles disminucions que no comportin una resolució d’incapacitat permanent, ni una minusvalidesa igual o superior al 33%, adaptant-se les funcions de forma individual. 
	 4.- En relació a les incapacitats permanents tenint en compte els diferents graus i el diferent % de minusvalidesa a l'hora d’assignar les funcions, ja que no poden tenir les mateixes una parcial que una total o  absoluta.
	 CINQUÈ.- BENEFICIS PER A L’ADMINISTRACIÓ
	 1.- A les disminucions transitòries i provisionals com poden ser casos que tinguin que fer  rehabilitació o embarassades, etc.  
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	 Aquestes estarien en la quota global dintre del finançament que realitza l’Estat de les retribucions del funcionaris.
	  2.- En relació a les edats, les funcions s’adaptaran a les edats que en aquell moment tingui el funcionari.
	   Aquestes no estarien en la quota global dintre del finançament que realitza l’Estat de les retribucions dels funcionaris, per tal motiu la plantilla de mossos finançats per l’Estat estaria sempre operativa. A partir de certes edats estaria fent altres tasques complementàries sense que s'hagin de portar funcionaris d’altres llocs. 
	 3.- A totes aquelles disminucions que no comportin una resolució d’incapacitat permanent, ni una minusvalidesa igual o superior al 33%.
	 Aquestes no estarien en la quota global dintre del finançament que realitza l’Estat de les retribucions dels funcionaris, per tal motiu la plantilla de mossos finançats per l’Estat estaria sempre operativa. A partir de certes edats estaria fent altres tasques complementàries sense que s'hagin de portar funcionaris d’altres llocs. 
	 4.- En relació a les incapacitats permanents tenint en compte els diferents graus i el diferent % de minusvalidesa a l'hora d’assignar les funcions, ja que no poden tenir les mateixes una parcial que una total o  absoluta.
	 Aquestes no estarien en la quota global dintre del finançament que realitza l’Estat de les retribucions dels funcionaris, per tal motiu la plantilla de mossos finançats per l’Estat estaria sempre operativa.
	 També indicar que l’Administració podria gaudir de les ajudes que dóna la Seguretat Social pel fet de tenir persones amb una discapacitat i alhora també pot gaudir dels ajuts de la Unió Europea en relació als fons per a la integració de persones amb discapacitat.    
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