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 Primer de tot us volem agrair la vostra presencia, ja que sou un pilar bàsic 
de la societat perquè aquesta a través vostre pugui estar informada de quina és la 
realitat i que es conegui com el Departament d’Interior ha tractat a persones amb 
discapacitat.  
 
 1.- El 2005 es va començar amb les primeres reclamacions al jutjats 
contenciosos i van ser favorables dues sentencies en las quals es deia que es podia 
aplicar de manera directa la pròpia Llei del cos de mossos en relació a la segona 
activitat, juntament amb la Llei general de la Seguretat Social, ja que en ella estava 
tan ben regulat que es podia aplicar sense un reglament previ. En una de les 
sentencies es deia que s'estaven vulnerant drets Constitucionals, concretament l'art. 
14 i 23 sobre dret a la igualtat i discriminació professional respectivament, a més 
decreta nul·la la resolució de l’administració per falta d'aplicació del procediment 
degut. El Departament, a més de no voler arribar a l'acord en tractar-se de persones 
amb discapacitat, va escollir recórrer les sentències al TSJC per d’aquesta forma 
guanyar temps. Nosaltres considerem que aquest comportament és un abús de Dret. 
 
 2.- El parlament amb els vots de tots el partits va aprovar  la moció del 
3 de maig de 2007, fent constar  el següent:  
 
 1.- Continuar la negociació per regular la segona activitat i  
 
 2.- aplicar mesures transitòries similars a les d’altres cossos o forces de 
seguretat. 
 
 Vàrem constatar el fets següents:  
 
 1.- La segona activitat ja estava regulada i que la negociació no s’havia iniciat. 
 
 2.- En relació a les mesures transitòries, cal tenir en compte que els cossos i 
forces de seguretat gaudeixen d’un règim de previsió diferent al del cos de Mossos 
d’Esquadra, que és la mutualitat de funcionaris de l’estat i no el règim general de la 
Seguretat Social com és el cas. Per tant, l’únic que es podia aplicar és la Llei general 
de la Seguretat Social. 
 
 Des de l’associació vàrem considerar que en aquest sentit no hauria d'haver-hi 
cap entrebanc, ja que a les incapacitats sobrevingudes es podia aplicar el mateix 
procediment que s’aplica a les persones amb discapacitat que volen accedir a la funció 
pública.  
  
 Entenem que es pot donar la discriminació quan en l’administració no es tracta 
d’igual forma el tema de les discapacitats, ja que no té sentint, per exemple, que un 
paraplègic pugui accedir a ser funcionari i que un funcionari en el cas de tenir una 
paraplegia sobrevinguda perdi la feina.         
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 De tot el que hem dit es va donar compte a tots el partits polítics amb 
representació, al President del Parlament i al Departament d’Interior. 
 
 Segons l’article 140.3 del Reglament del Parlament, si una moció no especifica 
cap termini concret el Govern ha de retre compte del compliment de la moció en un 
termini de quatre mesos, que s’ha de comptar a partir de l’endemà de la publicació de 
la moció o de la resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.  
 
 La resposta del Departament era en aquell moment que s'estava negociant i 
ara és que el tema ja està solucionat. 
 
 Doncs bé, el tema no està solucionat, ja que molts companys amb 
discapacitat estan sense treballar i la solució proposta no ens satisfà, per tal 
motiu considerem que la Moció del Parlament no s’ha complert i és un 
incompliment clar i manifest per part del Departament d’Interior, que ha 
demostrat molt poca sensibilitat amb les persones amb discapacitat. 
 
 Des de l’Associació estem estudiant la possibilitat d'interposar les 
corresponents reclamacions judicials per tal incompliment i que no es quedi solament 
en el Parlament com una qüestió política.  
 
 3.- Vàrem demanar al Departament poder estar presents en les 
negociacions com a afectats. 
 
 En un primer moment Il·lustríssims Diputats del Parlament ens varen dir que sí, 
que seria possible, així com també alts càrrecs d’Interior que ens van dir també que 
era possible amb veu però sense vot. 
 
 Quan va arribar el moment, a l'hora de la veritat, se'ns va dir que no perquè no 
érem representatius com els sindicats. 
 
 Inclús en el Parlament es va votar una moció que demanava que poguéssim 
participar, el vot va ser en contra per part del tripartit. 
 
 Abans de la votació ens van comentar que no podien votar que sí, ja que el 
Departament d'Interior havia decidit que no i no es podia trencar la disciplina de vot. 
 
 Sí que volem dir que el Conseller d’Interior ens va rebre en el Parlament, però 
no va ser una reunió de negociació, l’únic que volem destacar és que va manifestar 
que ell només negocia amb el Sindicats. 
 
 Se li va dir que amb els sindicats havíem tingut algunes reunions per 
comunicar-los les nostres postures i vàrem facilitar una proposta esquemàtica al 
Conseller, que també es va facilitar als sindicats. 
 
 La resposta donada per escrit per part del Departament d'Interior no es 
compartida per l’associació, ja que en termes generals s'ha de dir que no respecta les 
normes ni els tractats Internacionals, fa una interpretació sesgada de la normativa de 
la Seguretat Social, de la qual es desprèn clarament que aquesta no s’aplica.  
  

2

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 
 
 4.- També dir que s'han presentat algunes queixes al Síndic de Greuges 
en relació a la no aplicació de la segona activitat, i en la primera es va dictar un 
informe amb data 6 de febrer de 2007, que consta en la memòria del Síndic 
presentada recentment davant del Parlament.  
 
 El Síndic feia constar una sèrie de reflexions, fent unes recomanacions al 
Departament, com ara que “la manca de desplegament reglamentari no pot ser un 
obstacle per a l'aplicació d'aquestes previsions legals, tota vegada que el propi 
ordenament jurídic ofereix eines suficients per a que l’òrgan que ha de resoldre sobre 
la petició de l'interessat pugui suplir aquesta mancança. 
 
 En el cas que ens ocupa, l'INSS ha declarat al senyor Puig Eroles en situació 
d'incapacitat permanent en grau de total, que d'acord amb la normativa de la 
Seguretat Social inhabilita al treballador per a la realització de totes o les més 
fonamentals tasques de la seva professió, tot i que pot dedicar-se a una altra diferent. 
Una aplicació per analogia de la normativa esmentada podria permetre al senyor Puig 
Eroles acollir-se a la situació de segona activitat. 
 
 Per això, agrairé que m'informeu dels motius que han justificat la manca 
d'aplicació analògica de la citada normativa al cas que ens ocupa.” 
 
 El Departament va contestar el dia 6 de febrer de 2008, un any després, però 
la resposta no va ser la que esperava el Síndic, i ha estat reiterada en bastants 
ocasions sense que a hores d’ara encara no hagi contestat a la qüestió plantejada. 
 
 El que passa és que la resposta ja la sabem, i va ser donada en el Ple del 
Parlament el dia 7 de maig de 2008, en la presentació del informe del Síndic del 2007: 
el Diputat d'Iniciativa va dir que aquest tema “ja estava arreglat”.            
        
 5.- Proposta d’Acord i projecte de Decret de la segona activitat del cos 
de Mossos d’Esquadra. 
 
 Primer de tot volem manifestar la nostre satisfacció, sense treure mèrit a 
ningú, sobre que la suma de l’acord i del projecte de decret faciliti que totes les 
incapacitats permanents puguin continuar treballant com a funcionaris, ja que són 
reubicats en altres llocs.   
 
 Per arribar a bon port, l’associació es va plantejar una sèrie de preguntes i que 
són les següents:  
 
 1.-¿Què es vol regular? 
 
 2.-¿A quí afectarà? 
 
 3.-¿Com està regulat? 
  
 D'aquestes mateixes preguntes ens hem servit per tal de fixar la nostra postura  
front a la proposta d’Acord signada pels sindicats i l’administració, així com respecte a 
la proposta de Decret, que diuen que és la definitiva, però que no està signada per 
ningú.  
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 En la proposta d’acord es fa constar la necessitat d’arribar a un acord per tal 
d’establir EL CRITERIS QUE HAN DE SER TINGUTS EN COMPTE EN 
L’ELABORACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LA SEGONA ACTIVITAT. 
 
 Per tal motiu, sembla com si haguéssim d'entendre que la proposta de Decret 
no està redactada i que ha de respectar aquests criteris acordats en el moment en que 
ho estigui. 
  
 Tanmateix, aquest aspecte és totalment contradictori amb fer constar en una 
altra part de l’acord un punt de la proposta de Decret, que és el 24.2 en relació a les 
cotitzacions a la seguretat social. 
 
 Per tal motiu, està el Decret redactat o no? Si està redactat no calia l’acord de 
mínims i es podia signar directament el decret i si no està redactat, com pot ser que 
l’acord citi un punt del decret? 
 
 Segons els sindicats, el Decret que tenen en les respectives pàgines web és el 
definitiu, però com pot ser que dos sindicats tinguin un decret en el que consta l’article 
24.3 i d'altres un decret on no consta aquest article? 
 
 En definitiva sabem que hi ha un acord firmat, però oficialment no sabem quin 
és el decret.        
   
 PRIMER: Es vol regular el desenvolupament de la Llei 10/94, estatut del cos 
de Mossos d’Esquadra, en relació a la segona activitat. Aquesta professió té un plus de 
risc afegit i es demanen unes condicions físiques i psíquiques que no són d’aplicació en 
altres places de funcionaris, constatant que la vida laboral d’un Mosso d’Esquadra pot 
ser molt més curta, i en aplicació de la Llei es creen places de serveis complementaris 
per a aquells funcionaris que tinguin certs impediments per a complir amb les funcions 
principals de les tasques del cos de Mossos d’Esquadra. 
 
 Fins aquí no hi ha cap problema amb l’Acord signat i el projecte de Decret. 
 
 SEGON: Es vol aplicar segons l’Acord i el projecte de Decret: 
 
 a) Als funcionaris majors de 57 anys de forma voluntària. 
 

b) Als funcionaris amb disminució física o psíquica que no comporti cap 
incapacitat permanent. 

 
 c) A les incapacitats permanents parcial, total, absoluta i gran invalidesa, 
 dictaminades per el INSS, depenent del Ministeri de Treball.  
 
En aquest apartat és on comencen a sorgir els problemes. 
 
 a) Ni en l'Acord ni en la proposta de decret es regula la incapacitat permanent 
     parcial.  
             
 b) No consten els aspirants al cos de Mossos d’Esquadra que estan regulats en 
     l’article 22 de la Llei 10/94. 
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c) No regula aquells funcionaris amb un tant per cent de pèrdua de la             
autonomia personal, que és dictaminat per l'ICASS i que és competència del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
En relació amb aquest aspecte considerem que a partir d’un 33 % de 
minusvalidesa no es poden realitzar les tasques principals del cos de Mossos 
d’Esquadra.  

 
d) En l’Acord es fa constar que en el cas de que puguin treballar les 
incapacitats permanents absoluta i la gran invalidesa s’aplicarà el Decret. 

 
Però, en canvi, si es va a la regulació del Decret resulta que aquestes 
incapacitats permanents no consten regulades en cap lloc. 

 
 Per tal motiu no respecta les normes internacionals i de la Unió 
Europea i es mantenen les discriminacions per raó de discapacitat en relació 
al següent: 
 

a) Amb el aspirants al cos de mossos article 22 de la Llei 10/94 del cos de 
Mossos d’Esquadra, ja que poden ser nomenats funcionaris si pateixen 
qualsevol incapacitat permanent, sobre les quals no es fan distincions. 

 
b) Amb els funcionaris que poden accedir a l’administració amb qualsevol 

incapacitat permanent. 
 
c) Amb funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra que tenen una minusvalidesa 

igual o superior al 33 % i segueixen ocupant llocs com a Mossos 
d’Esquadra. 

 
 És d’aplicació directa la normativa següent:       

 
 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. 

 
 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.” 
 
 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. 
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 No respecta la regulació de la Llei 10/94 del cos de Mossos d’Esquadra 
en els apartats següents: 
 

a) En relació a que la segona activitat es pot realitzar en un altre cos de 
l’administració publica, qüestió aquesta que entenem que és a petició del 
funcionari. 

 
b) No respecta el sistema de retribució que consta regulat en la pròpia Llei. 

 
c) No respecta que el cos de mossos esta sota el Règim General de la 

Seguretat Social i no es poden fer jubilacions forçoses. 
 

d) No respecta la formació del Tribunal mèdic ja que en la Llei l’afectat ha de 
nomenar 1 metge i, en canvi, el decret imposa dos, amb tota la despesa 
que això comporta. 

 
e) En aquelles places que no són del cos de Mossos d’Esquadra s'imposa el 

mateix règim disciplinari i d'incompatibilitats com si es fes de Mosso 
d’Esquadra.    

 
 No respecta la regulació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals  en els apartats següents: 

 
a) En l’escrit de petició per passar un reconeixement mèdic s'ha de fer constar 

expressament l’origen físic o psíquic de la limitació. 
 

b) Si s'ha obtingut una incapacitat permanent de la Seguretat Social, s'ha de 
comunicar a la Direcció General de la Policia. Sobre aquest document hem 
de manifestar que l’administració ja es notificada per part de la Seguretat 
Social sense que consti el motiu que ha provocat la incapacitat, així que el 
que vol l’administració és saber el motiu, aspecte aquest que no caldria. 

 
c) Es fa constar en les resolucions la minva de les condicions físiques o 

psíquiques. 
 

d) El funcionari és sotmès a més d’una revisió mèdica: la primera per part 
d'uns serveis interns i la segona per part del tribunal. Considerem que és 
una despesa innecessària i que pertorba la situació personal del funcionari. 

 
e) Traspassa l’expedient a un altre òrgan de l’administració amb els 

documents mèdics del funcionari, considerant que les funcions del mateix 
no tenen res a veure amb la finalitat del expedient iniciat. 

 
f) Per tal de saber si un funcionari pateix una disminució vol utilitzar les 

informacions dels comandaments i dels representants sindicals, la qual cosa 
comportarà que molts funcionaris, si es que poden, ocultin molt més les 
possibles malalties que puguin patir. Això pot provocar que en alguns  
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 serveis la desconfiança amb els comandaments i amb el delegats sindicals 
crei un malt ambient de treball. 

 
 No respecta la regulació del Reial Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de 
juny, Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, ni la Llei 51/2003, 
de 2 de desembre, d’Igualtat d’Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat 
Universal de las persones amb Discapacitat, en els apartats següents: 
 
 

a) Vol instar a la Inspecció Medica a donar altes o baixes per malalties i fer un 
control fora de l'establert per les normes de la Seguretat Social, sense 
respectar el funcionament pel control de les incapacitats temporals. 

 
b) Vol instar jubilacions forçoses, el que comporta que els que reben una 

pensió per incapacitat permanent de l’estat, i que és compatible amb un 
salari, la vegin convertida en pensió de jubilació, la qual cosa comporta que 
no es pot estar d’alta en una altre feina ja que, si es així, la pensió es deixa 
automàticament d’abonar. En síntesi: amb una jubilació forçosa no es pot 
estar d’alta a la Seguretat Social i continuar cotitzant. 

 
c) Insta a la tramitació de la incapacitat permanent, quan aquesta 

competència no és del departament, sinó que és dels òrgans de la 
Seguretat Social. 

 
d) No considera ni regula les funcions de la incapacitat permanent parcial. 

 
e) No regula res de res sobre les minusvalideses iguals o superiors al 33 %. 

 
f) Suma les retribucions de la nova plaça amb la pensió per incapacitat 

permanent, sense tenir en compte que la pensió no cotitza a efectes de 
prestacions. 

 
g) Pretén signar un possible conveni amb la Tresoreria de la Seguretat Social 

per poder cotitzar per sobre de les retribucions que rep el funcionari, sense 
tenir en comte que aquest convenis no existeixen, la cotització és un tant 
per cent de les retribucions. 

 
h) Les pensions es reben pel fet d’haver cotitzat i són competència de la 

Seguretat Social, que és l’Estat, i no del Departament d’Interior. 
 
       En relació a les places no policials no es respecta els horaris de treball, 
les retribucions i el principi d'igual feina igual retribució: 
 

a) Instaura un sistema nou de retribucions en funció de la pensió que reps, el que 
va en contra de les normes ja citades.  

b) El sistema és molt ambigu i va en funció de la situació de cada funcionari. 
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 Situacions que es poden donar en una mateixa categoria o grup de 
funcionaris, per exemple si agafem el grup C1-14 que equival a un 
administratiu: 
 
 Diferencies en les retribucions. 
 
 Mes pensió de l’estat comporta menys retribució. Es poden crear diferencies 
entre un accident laboral i una malaltia. 
 
 L’accident laboral té mes pensió per tal motiu tindrà menys retribució que el de 
malaltia per la mateixa feina. 
 
 Diferencies en les cotitzacions. 
 
 Com que la retribució és menor, també serà menor la cotització per a la 
jubilació, per tal motiu es perjudica al funcionari amb un accident laboral. S'ha de dir 
que un cop jubilat es perd la pensió per incapacitat permanent. 
 
 Diferencies en el horaris de treball. 
  
 Al ser menor la retribució el que fan es que s'hagin de treballar menys hores 
anuals, per tal motiu una accident treballarà menys hores.  
 
 Manteniment de la discriminació. 
 
 Per un mateix lloc de treball les retribucions seran diferents.  
 
 
 En relació a les incapacitats permanents, es creen diferencies respecte 
a si són conseqüència  d'accident laboral o malaltia comuna  
  
 En cas d’accident tot depèn de la mútua, que és qui fa les propostes 
d'incapacitat permanent. 
 
 En el cas de malalties és possible que el funcionari miri d’ocultar-la, pels 
possibles perjudicis que el això pot comportar (com per exemple la diabetis, ser 
portador d’anticossos, problemes d’esquena, etc.). El que farà el funcionari es buscar-
se un lloc adequat per a la seva disminució sense tenir que donar explicacions a ningú. 
En definitiva, estarem quasi com ara. 
 
 
   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. 
 
  

8

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 

 
 Article 62.- Els decrets són signats pel President de la Generalitat i pel 
Conseller o els Consellers competents per raó de la matèria. 
    
  De la informació que té l’Associació podem extreure que el Decret en un 
principi solament el signarà el President i el Conseller d’interior, però desprès de la 
reunió mantinguda amb la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania considerem que com 
a competent en relació amb les persones amb discapacitat hauria de fer constar la 
seva signatura. 
 
 També considerem desprès de la reunió amb el Conseller de Governació que 
també té part de responsabilitat per raó de diferents matèries. Una d’elles és en tant 
en quant la Llei permet fer la segona activitat en un altre cos de l’administració i l’altre 
passa per la reserva a posteriori de places per incapacitats permanents sobrevingudes. 
 
 A tots dos Consellers els hi vam fer arribar un informe de l’Associació en el que 
consta un decret alternatiu, informe que trobareu en la web. 
 
 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  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 i, a més, som afectats 
per l’esmentada regulació. 
 
 També s'ha de fer un informe per part de la Comissió Jurídica Assessora que és 
preceptiu, en ser un projecte de reglament que es dicta per a desplegar una  llei. 
 
 CONCLUSIÓ 
 
 L’esmentada normativa reguladora de la segona activitat del cos de Mossos 
d’Esquadra no ens sembla correcta, ja que pot comportar conflictes amb òrgans de la 
Seguretat Social, amb el Departament d’Acció Social i Ciutadana, amb el Departament 
de Governació, així com amb organismes internacionals per manca d’aplicació de les 
normes. 
  
 Com afectats, i vist el que hi ha, la Denuncia Interposada davant de la 
Comissió Europea per discriminació no es pensa retirar, sinó que pel contrari 
properament procedirem a ampliar-la. 
 
 Que si el Decret es publica tal com ens han dit s’impugnarà de forma directa 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 En el cas que es procedís a aplicar-se individualment no es descarta les 
impugnacions de forma indirecta del Decret davant del Jutjats del Contenciós- 
Administratiu.  
 

 

9

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 

 
 
 
 
 

Som conscients que per poder tenir una Sentencia ferma podrem trigar entre 5 i 7 
anys. 
 
 Mentre es dóna aquesta aplicació donarem assessorament a tots aquells 
companys que ho demanin, amb la finalitat de que es pateixin les menors 
conseqüències negatives en tot els aspectes.    
    

 
LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ. 
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	RODA DE PREMSA 21-05-08
	 Primer de tot us volem agrair la vostra presencia, ja que sou un pilar bàsic de la societat perquè aquesta a través vostre pugui estar informada de quina és la realitat i que es conegui com el Departament d’Interior ha tractat a persones amb discapacitat. 
	 1.- El 2005 es va començar amb les primeres reclamacions al jutjats contenciosos i van ser favorables dues sentencies en las quals es deia que es podia aplicar de manera directa la pròpia Llei del cos de mossos en relació a la segona activitat, juntament amb la Llei general de la Seguretat Social, ja que en ella estava tan ben regulat que es podia aplicar sense un reglament previ. En una de les sentencies es deia que s'estaven vulnerant drets Constitucionals, concretament l'art. 14 i 23 sobre dret a la igualtat i discriminació professional respectivament, a més decreta nul·la la resolució de l’administració per falta d'aplicació del procediment degut. El Departament, a més de no voler arribar a l'acord en tractar-se de persones amb discapacitat, va escollir recórrer les sentències al TSJC per d’aquesta forma guanyar temps. Nosaltres considerem que aquest comportament és un abús de Dret.
	 2.- El parlament amb els vots de tots el partits va aprovar  la moció del 3 de maig de 2007, fent constar  el següent: 
	 1.- Continuar la negociació per regular la segona activitat i 
	 2.- aplicar mesures transitòries similars a les d’altres cossos o forces de seguretat.
	 Vàrem constatar el fets següents: 
	 1.- La segona activitat ja estava regulada i que la negociació no s’havia iniciat.
	 2.- En relació a les mesures transitòries, cal tenir en compte que els cossos i forces de seguretat gaudeixen d’un règim de previsió diferent al del cos de Mossos d’Esquadra, que és la mutualitat de funcionaris de l’estat i no el règim general de la Seguretat Social com és el cas. Per tant, l’únic que es podia aplicar és la Llei general de la Seguretat Social.
	 Des de l’associació vàrem considerar que en aquest sentit no hauria d'haver-hi cap entrebanc, ja que a les incapacitats sobrevingudes es podia aplicar el mateix procediment que s’aplica a les persones amb discapacitat que volen accedir a la funció pública. 
	 Entenem que es pot donar la discriminació quan en l’administració no es tracta d’igual forma el tema de les discapacitats, ja que no té sentint, per exemple, que un paraplègic pugui accedir a ser funcionari i que un funcionari en el cas de tenir una paraplegia sobrevinguda perdi la feina.        
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	 De tot el que hem dit es va donar compte a tots el partits polítics amb representació, al President del Parlament i al Departament d’Interior.
	 Segons l’article 140.3 del Reglament del Parlament, si una moció no especifica cap termini concret el Govern ha de retre compte del compliment de la moció en un termini de quatre mesos, que s’ha de comptar a partir de l’endemà de la publicació de la moció o de la resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. 
	 La resposta del Departament era en aquell moment que s'estava negociant i ara és que el tema ja està solucionat.
	 Doncs bé, el tema no està solucionat, ja que molts companys amb discapacitat estan sense treballar i la solució proposta no ens satisfà, per tal motiu considerem que la Moció del Parlament no s’ha complert i és un incompliment clar i manifest per part del Departament d’Interior, que ha demostrat molt poca sensibilitat amb les persones amb discapacitat.
	 Des de l’Associació estem estudiant la possibilitat d'interposar les corresponents reclamacions judicials per tal incompliment i que no es quedi solament en el Parlament com una qüestió política. 
	 3.- Vàrem demanar al Departament poder estar presents en les negociacions com a afectats.
	 En un primer moment Il·lustríssims Diputats del Parlament ens varen dir que sí, que seria possible, així com també alts càrrecs d’Interior que ens van dir també que era possible amb veu però sense vot.
	 Quan va arribar el moment, a l'hora de la veritat, se'ns va dir que no perquè no érem representatius com els sindicats.
	 Inclús en el Parlament es va votar una moció que demanava que poguéssim participar, el vot va ser en contra per part del tripartit.
	 Abans de la votació ens van comentar que no podien votar que sí, ja que el Departament d'Interior havia decidit que no i no es podia trencar la disciplina de vot.
	 Sí que volem dir que el Conseller d’Interior ens va rebre en el Parlament, però no va ser una reunió de negociació, l’únic que volem destacar és que va manifestar que ell només negocia amb el Sindicats.
	 Se li va dir que amb els sindicats havíem tingut algunes reunions per comunicar-los les nostres postures i vàrem facilitar una proposta esquemàtica al Conseller, que també es va facilitar als sindicats.
	 La resposta donada per escrit per part del Departament d'Interior no es compartida per l’associació, ja que en termes generals s'ha de dir que no respecta les normes ni els tractats Internacionals, fa una interpretació sesgada de la normativa de la Seguretat Social, de la qual es desprèn clarament que aquesta no s’aplica. 
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	 4.- També dir que s'han presentat algunes queixes al Síndic de Greuges en relació a la no aplicació de la segona activitat, i en la primera es va dictar un informe amb data 6 de febrer de 2007, que consta en la memòria del Síndic presentada recentment davant del Parlament. 
	 El Síndic feia constar una sèrie de reflexions, fent unes recomanacions al Departament, com ara que “la manca de desplegament reglamentari no pot ser un obstacle per a l'aplicació d'aquestes previsions legals, tota vegada que el propi ordenament jurídic ofereix eines suficients per a que l’òrgan que ha de resoldre sobre la petició de l'interessat pugui suplir aquesta mancança.
	 En el cas que ens ocupa, l'INSS ha declarat al senyor Puig Eroles en situació d'incapacitat permanent en grau de total, que d'acord amb la normativa de la Seguretat Social inhabilita al treballador per a la realització de totes o les més fonamentals tasques de la seva professió, tot i que pot dedicar-se a una altra diferent. Una aplicació per analogia de la normativa esmentada podria permetre al senyor Puig Eroles acollir-se a la situació de segona activitat.
	 Per això, agrairé que m'informeu dels motius que han justificat la manca d'aplicació analògica de la citada normativa al cas que ens ocupa.”
	 El Departament va contestar el dia 6 de febrer de 2008, un any després, però la resposta no va ser la que esperava el Síndic, i ha estat reiterada en bastants ocasions sense que a hores d’ara encara no hagi contestat a la qüestió plantejada.
	 El que passa és que la resposta ja la sabem, i va ser donada en el Ple del Parlament el dia 7 de maig de 2008, en la presentació del informe del Síndic del 2007: el Diputat d'Iniciativa va dir que aquest tema “ja estava arreglat”.           
	 5.- Proposta d’Acord i projecte de Decret de la segona activitat del cos de Mossos d’Esquadra.
	 Primer de tot volem manifestar la nostre satisfacció, sense treure mèrit a ningú, sobre que la suma de l’acord i del projecte de decret faciliti que totes les incapacitats permanents puguin continuar treballant com a funcionaris, ja que són reubicats en altres llocs.  
	 Per arribar a bon port, l’associació es va plantejar una sèrie de preguntes i que són les següents: 
	 1.-¿Què es vol regular?
	 2.-¿A quí afectarà?
	 3.-¿Com està regulat?
	 D'aquestes mateixes preguntes ens hem servit per tal de fixar la nostra postura  front a la proposta d’Acord signada pels sindicats i l’administració, així com respecte a la proposta de Decret, que diuen que és la definitiva, però que no està signada per ningú. 
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	 En la proposta d’acord es fa constar la necessitat d’arribar a un acord per tal d’establir EL CRITERIS QUE HAN DE SER TINGUTS EN COMPTE EN L’ELABORACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LA SEGONA ACTIVITAT.
	 Per tal motiu, sembla com si haguéssim d'entendre que la proposta de Decret no està redactada i que ha de respectar aquests criteris acordats en el moment en que ho estigui.
	 Tanmateix, aquest aspecte és totalment contradictori amb fer constar en una altra part de l’acord un punt de la proposta de Decret, que és el 24.2 en relació a les cotitzacions a la seguretat social.
	 Per tal motiu, està el Decret redactat o no? Si està redactat no calia l’acord de mínims i es podia signar directament el decret i si no està redactat, com pot ser que l’acord citi un punt del decret?
	 Segons els sindicats, el Decret que tenen en les respectives pàgines web és el definitiu, però com pot ser que dos sindicats tinguin un decret en el que consta l’article 24.3 i d'altres un decret on no consta aquest article?
	 En definitiva sabem que hi ha un acord firmat, però oficialment no sabem quin és el decret.       
	 PRIMER: Es vol regular el desenvolupament de la Llei 10/94, estatut del cos de Mossos d’Esquadra, en relació a la segona activitat. Aquesta professió té un plus de risc afegit i es demanen unes condicions físiques i psíquiques que no són d’aplicació en altres places de funcionaris, constatant que la vida laboral d’un Mosso d’Esquadra pot ser molt més curta, i en aplicació de la Llei es creen places de serveis complementaris per a aquells funcionaris que tinguin certs impediments per a complir amb les funcions principals de les tasques del cos de Mossos d’Esquadra.
	 Fins aquí no hi ha cap problema amb l’Acord signat i el projecte de Decret.
	 SEGON: Es vol aplicar segons l’Acord i el projecte de Decret:
	 a) Als funcionaris majors de 57 anys de forma voluntària.
	b) Als funcionaris amb disminució física o psíquica que no comporti cap incapacitat permanent.
	 c) A les incapacitats permanents parcial, total, absoluta i gran invalidesa,  dictaminades per el INSS, depenent del Ministeri de Treball. 
	En aquest apartat és on comencen a sorgir els problemes.
	 a) Ni en l'Acord ni en la proposta de decret es regula la incapacitat permanent      parcial. 
	 b) No consten els aspirants al cos de Mossos d’Esquadra que estan regulats en      l’article 22 de la Llei 10/94.
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	c) No regula aquells funcionaris amb un tant per cent de pèrdua de la             autonomia personal, que és dictaminat per l'ICASS i que és competència del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
	En relació amb aquest aspecte considerem que a partir d’un 33 % de minusvalidesa no es poden realitzar les tasques principals del cos de Mossos d’Esquadra. 
	d) En l’Acord es fa constar que en el cas de que puguin treballar les incapacitats permanents absoluta i la gran invalidesa s’aplicarà el Decret.
	Però, en canvi, si es va a la regulació del Decret resulta que aquestes incapacitats permanents no consten regulades en cap lloc.
	 Per tal motiu no respecta les normes internacionals i de la Unió Europea i es mantenen les discriminacions per raó de discapacitat en relació al següent:
	a) Amb el aspirants al cos de mossos article 22 de la Llei 10/94 del cos de Mossos d’Esquadra, ja que poden ser nomenats funcionaris si pateixen qualsevol incapacitat permanent, sobre les quals no es fan distincions.
	b) Amb els funcionaris que poden accedir a l’administració amb qualsevol incapacitat permanent.
	c) Amb funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra que tenen una minusvalidesa igual o superior al 33 % i segueixen ocupant llocs com a Mossos d’Esquadra.
	 És d’aplicació directa la normativa següent:      
	 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.
	 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.”
	 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.
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	 No respecta la regulació de la Llei 10/94 del cos de Mossos d’Esquadra en els apartats següents:
	a) En relació a que la segona activitat es pot realitzar en un altre cos de l’administració publica, qüestió aquesta que entenem que és a petició del funcionari.
	b) No respecta el sistema de retribució que consta regulat en la pròpia Llei.
	No respecta que el cos de mossos esta sota el Règim General de la Seguretat Social i no es poden fer jubilacions forçoses.
	d) No respecta la formació del Tribunal mèdic ja que en la Llei l’afectat ha de nomenar 1 metge i, en canvi, el decret imposa dos, amb tota la despesa que això comporta.
	e) En aquelles places que no són del cos de Mossos d’Esquadra s'imposa el mateix règim disciplinari i d'incompatibilitats com si es fes de Mosso d’Esquadra.   
	 No respecta la regulació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals  en els apartats següents:
	a) En l’escrit de petició per passar un reconeixement mèdic s'ha de fer constar expressament l’origen físic o psíquic de la limitació.
	b) Si s'ha obtingut una incapacitat permanent de la Seguretat Social, s'ha de comunicar a la Direcció General de la Policia. Sobre aquest document hem de manifestar que l’administració ja es notificada per part de la Seguretat Social sense que consti el motiu que ha provocat la incapacitat, així que el que vol l’administració és saber el motiu, aspecte aquest que no caldria.
	c) Es fa constar en les resolucions la minva de les condicions físiques o psíquiques.
	d) El funcionari és sotmès a més d’una revisió mèdica: la primera per part d'uns serveis interns i la segona per part del tribunal. Considerem que és una despesa innecessària i que pertorba la situació personal del funcionari.
	e) Traspassa l’expedient a un altre òrgan de l’administració amb els documents mèdics del funcionari, considerant que les funcions del mateix no tenen res a veure amb la finalitat del expedient iniciat.
	f) Per tal de saber si un funcionari pateix una disminució vol utilitzar les informacions dels comandaments i dels representants sindicals, la qual cosa comportarà que molts funcionaris, si es que poden, ocultin molt més les possibles malalties que puguin patir. Això pot provocar que en alguns 
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	 serveis la desconfiança amb els comandaments i amb el delegats sindicals crei un malt ambient de treball.
	 No respecta la regulació del Reial Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny, Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, ni la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’Igualtat d’Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat Universal de las persones amb Discapacitat, en els apartats següents:
	a) Vol instar a la Inspecció Medica a donar altes o baixes per malalties i fer un control fora de l'establert per les normes de la Seguretat Social, sense respectar el funcionament pel control de les incapacitats temporals.
	b) Vol instar jubilacions forçoses, el que comporta que els que reben una pensió per incapacitat permanent de l’estat, i que és compatible amb un salari, la vegin convertida en pensió de jubilació, la qual cosa comporta que no es pot estar d’alta en una altre feina ja que, si es així, la pensió es deixa automàticament d’abonar. En síntesi: amb una jubilació forçosa no es pot estar d’alta a la Seguretat Social i continuar cotitzant.
	c) Insta a la tramitació de la incapacitat permanent, quan aquesta competència no és del departament, sinó que és dels òrgans de la Seguretat Social.
	d) No considera ni regula les funcions de la incapacitat permanent parcial.
	e) No regula res de res sobre les minusvalideses iguals o superiors al 33 %.
	f) Suma les retribucions de la nova plaça amb la pensió per incapacitat permanent, sense tenir en compte que la pensió no cotitza a efectes de prestacions.
	g) Pretén signar un possible conveni amb la Tresoreria de la Seguretat Social per poder cotitzar per sobre de les retribucions que rep el funcionari, sense tenir en comte que aquest convenis no existeixen, la cotització és un tant per cent de les retribucions.
	h) Les pensions es reben pel fet d’haver cotitzat i són competència de la Seguretat Social, que és l’Estat, i no del Departament d’Interior.
	       En relació a les places no policials no es respecta els horaris de treball, les retribucions i el principi d'igual feina igual retribució:
	a) Instaura un sistema nou de retribucions en funció de la pensió que reps, el que va en contra de les normes ja citades. 
	b) El sistema és molt ambigu i va en funció de la situació de cada funcionari.
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	 Situacions que es poden donar en una mateixa categoria o grup de funcionaris, per exemple si agafem el grup C1-14 que equival a un administratiu:
	 Diferencies en les retribucions.
	 Mes pensió de l’estat comporta menys retribució. Es poden crear diferencies entre un accident laboral i una malaltia.
	 L’accident laboral té mes pensió per tal motiu tindrà menys retribució que el de malaltia per la mateixa feina.
	 Diferencies en les cotitzacions.
	 Com que la retribució és menor, també serà menor la cotització per a la jubilació, per tal motiu es perjudica al funcionari amb un accident laboral. S'ha de dir que un cop jubilat es perd la pensió per incapacitat permanent.
	 Diferencies en el horaris de treball.
	 Al ser menor la retribució el que fan es que s'hagin de treballar menys hores anuals, per tal motiu una accident treballarà menys hores. 
	 Manteniment de la discriminació.
	 Per un mateix lloc de treball les retribucions seran diferents. 
	 En relació a les incapacitats permanents, es creen diferencies respecte a si són conseqüència  d'accident laboral o malaltia comuna 
	 En cas d’accident tot depèn de la mútua, que és qui fa les propostes d'incapacitat permanent.
	 En el cas de malalties és possible que el funcionari miri d’ocultar-la, pels possibles perjudicis que el això pot comportar (com per exemple la diabetis, ser portador d’anticossos, problemes d’esquena, etc.). El que farà el funcionari es buscar-se un lloc adequat per a la seva disminució sense tenir que donar explicacions a ningú. En definitiva, estarem quasi com ara.
	   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.
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	 Article 62.- Els decrets són signats pel President de la Generalitat i pel Conseller o els Consellers competents per raó de la matèria.
	  De la informació que té l’Associació podem extreure que el Decret en un principi solament el signarà el President i el Conseller d’interior, però desprès de la reunió mantinguda amb la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania considerem que com a competent en relació amb les persones amb discapacitat hauria de fer constar la seva signatura.
	 També considerem desprès de la reunió amb el Conseller de Governació que també té part de responsabilitat per raó de diferents matèries. Una d’elles és en tant en quant la Llei permet fer la segona activitat en un altre cos de l’administració i l’altre passa per la reserva a posteriori de places per incapacitats permanents sobrevingudes.
	 A tots dos Consellers els hi vam fer arribar un informe de l’Associació en el que consta un decret alternatiu, informe que trobareu en la web.
	 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  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 i, a més, som afectats per l’esmentada regulació.
	 També s'ha de fer un informe per part de la Comissió Jurídica Assessora que és preceptiu, en ser un projecte de reglament que es dicta per a desplegar una  llei.
	 CONCLUSIÓ
	 L’esmentada normativa reguladora de la segona activitat del cos de Mossos d’Esquadra no ens sembla correcta, ja que pot comportar conflictes amb òrgans de la Seguretat Social, amb el Departament d’Acció Social i Ciutadana, amb el Departament de Governació, així com amb organismes internacionals per manca d’aplicació de les normes.
	 Com afectats, i vist el que hi ha, la Denuncia Interposada davant de la Comissió Europea per discriminació no es pensa retirar, sinó que pel contrari properament procedirem a ampliar-la.
	 Que si el Decret es publica tal com ens han dit s’impugnarà de forma directa davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
	 En el cas que es procedís a aplicar-se individualment no es descarta les impugnacions de forma indirecta del Decret davant del Jutjats del Contenciós- Administratiu. 
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	Som conscients que per poder tenir una Sentencia ferma podrem trigar entre 5 i 7 anys.
	 Mentre es dóna aquesta aplicació donarem assessorament a tots aquells companys que ho demanin, amb la finalitat de que es pateixin les menors conseqüències negatives en tot els aspectes.   
	LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ.



