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Per la present, és la meva intenció donar-Ii a coneixer la creació
de I'ASSOCIACIÓ PERLA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOSD'ESQUADRA
AMB DISCAPACITAT,deixant ciar que al darrere de la mateixa no hi cap
sindicat ni partit polític.

L'Associació ha estat creada per uns mossos amb una incapacitat
permanent, com a conseqüencia d'un accident laboral o per una
malaltia comuna, reclamant I'únic que es pot fer, i que és I'aplicació de
la Llei 10/94 del cos de Mossos d'Esquadra en relació a la segona
activitat.

Per les característiques del cos de Mossos d'Esquadra, no és
d'aplicació la reserva de lIocs de treball per persones amb una
disminució o discapacitat, fixada en altres cossos de I'administració en
un 5 % de les places que es convoquen, regulat en la RESOLUCIÓ
GAP/2530/2006, de 17 de juliol, per la qual s'aproven i es fan públiques
les bases generals que regiran els processos selectius per a I'accés a
cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Les exigencies que es donen en el cos de Mossos d'Esquadra no
són les mateixes que en altres cossos de l'Administració, tant a nivell
físic com psíquic, per tal motiu els membres del cos són més
susceptibles de patir una discapacitat, tan sigui per un accident, com
pel transcurs del temps.

A partir de certa edat, es poden agreujar les patologies que
incapaciten a la persona per poder realitzar les tasques ordinaries del
cos de mossos, li citaré alguns exemples:
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1.- Un problema cardíac que es dóna a partir de certes edats, tan
pot ésser per accident laboral com per malaltia, com es logic queda
incapacitat per a realitzar les tasques ordinaries del cos, pero no per fer
les complementaries o ser destinat en un altre cos de I'administració.

2.- Un agent que es quedi paraplegic per accident o per malaltia
tampoc esta capacitat per les tasques ordinaries, pero sí que en pot fer
d'altres.

3.- Un agent que es quedi cec, per accident o malaltia, igual que
els altres.

La llista podia ésser interminable, i en molts casos afecta a
persones que es troben en els últims 15 anys abans de la jubilació,
afecten a les prestacions que rebran quan es jubilin.

Tal com he posat de manifest, un agent que tingui un mínim de
disminució en les seves capacitat ja no pot fer les tasques ordinaries del
cos de mossos, pero sí que en pot fer d'altres.

La reserva per discapacitats és posterior amb I'aplicació de la
segona activitat regulada en la Llei 10/94, al igual que esta regulada pel
cos de Bombers de la Generalitat.

Sembla irracional i discriminatori, que I'administració reservi
places per disminu'its ( cec, paraplegic, sord, diabetic, etc. ) pero que
els que ja són funcionaris de cossos especials amb un alt risc de patir
una minusvalia, es trobin que no es poden reubicar en una altra pla<,;a,
tal com permet la seva regulació específica, i que en els casos de
Bombers es porta a terme amb la major normalitat.

Ens podríem trobar en dues situacions contradictories. Que
accedís una persona a l'Administració amb una discapacitat greu com
pot ser una paraplegia. O bé un funcionari que es queda paraplegic es
quedés sense feina, tal com he dit es del tot irracional i discriminatori.

Voldria recorda-li que el Tribunal Suprem ha declarat que I'article
35 de la Constitució, reconeix el dret de tots el espanyols a treballar. El
que suposa que no es pot prohibir a ningú, I'exercici d'una activitat
laboral.
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Ni aquell que ha estat declarat en situació d'incapacitat
permanent absoluta, com ho corrobora I'article 138.2 de la Llei General
de la Seguretat Social i ho ratifica al donar per suposat de I'existencia
d'incapa<;os permanents absoluts o grans invalids que treballen per
comte aliena.

Una forma de solucionar provisionalment, a tots els afectats per
una incapacitat seria I'aplicació analogica del Reglament de Bombers,
qüestió aquesta que reclama el Síndic de Greuges segons consta en la
resposta a la denúncia presentada en el seu dia amb el núm.
8276/2006, i que esperem en tingui coneixement.

El tema no és tant complicat, ja que la segona activitat es pot fer
tant en el propi cos de Mossos com en un altre Cos de I'administració,
segons regula la Llei 10/94.

Com Associació que defensa la integració laboral de
persones amb discapacitat Ii agrairia el següent:

Que algunes de les persones que tenen carrecs en aquest
departament tinguessin més cura a I'informar, que sapiguen el que
estan dient i les repercussions que aixo pot tenir sobre una persona
amb una discapacitat que veu perillar el pa de la seva família.

Que com Associació voldríem participar en les negociacions de la
segona activitat del cos de Mossos d'esquadra.

Que provisionalment als mossos amb alguna discapacitat s'apliqui
la Llei 10/94 del cos de mossos i en allo no regulat i que fos necessari
s'apliqui per analogia el reglament del cos de Bombers depenent del
Departament d'Interior.

També creiem necessari tenir una entrevista amb voste
urgentment, ja que en aquest moment hi ha companys que estan
passant veritables penúries.

Vull manifestar-Ii la nostra intenció de col.laborar amb el
Departament, a desbloquejar aquest tema degut a I'edat deis agents
de les primeres promocions. Comen<;aha ser urgent. 1 més, si tenim en
comte que som persones amb una discapacitat.

ANGEL
Resaltado
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Li agrairia una resposta urgent a les nostres peticions i poder
veure una solució no molt tardana.

Atentament

Ángel Gómez-Quintero Mora
President AIL-MED.
Advocat




