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 Primer.- A l'últim comunicat n'estàvem convençuts que una qüestió tan 
delicada no deixa marge a cap tipus de precipitació i confiàvem en que el 
Departament d'Interior prengués consciència d'això per tal de donar-se a sí mateix i 
als demés el temps suficient per a crear un text del qual tots, incloent-hi la part 
afectada, ens poguéssim sentir orgullosos. No ha estat així, hi ha hagut preses. 
Els sindicats van firmar uns textos sobre els quals en breu ens manifestarem. 
  
Volem comunicar-vos que l'Associació no us decebrà i en quan tingui una anàlisi 
exhaustiva del Decret i l'Acord que el Departament d'Interior i els sindicats del cos han 
subscrit, us ho farà saber d'immediat. A partir de la firma l'Associació ens vam 
posar a treballar per a tenir enllestit un primer informe pormenoritzat. Us 
demanem una mica més de paciència.  
 
Us hem de dir que agraïm encaridament les trucades que rebem preguntant-nos la 
nostra opinió i la posició que prendrem, però heu de comprendre que el tema que 
tractem és complex i profund i, és evident, no tenim la capacitat de recursos de 
qualsevol mena que té tota una Administració.  
 
Tingueu present que la propaganda del Departament d’Interior diu que ja està tot  
solucionat en relació a la segona activitat i la integració del personal amb invalideses 
permanents, però considerem que és tant important el que es vol regular com la 
forma en que es regularà, és a dir, el contingut.       
      
 Segon.- Hem de destacar dels últims aconteixements una important reunió de 
treball amb el Sr. Manel Camós i Grau, director de la representació a Barcelona 
de la Comissió Europea, a la seva seu, en la que l'eix central va ser  la nostra 
denuncia acceptada a tràmit contra el govern de la Generalitat i, lògicament, els 
textos signats.  
 
 Tercer.- Hem volgut parlar i informar detalladament del nostre punt de vista, i 
ho considerem necessari i de sentit comú, amb una de les conselleries que té molt a 
dir en aquest tema: la de Governació i Administracions Públiques, que s'ha 
compromès a elaborar un informe i a tenir en compte el nostre. 
 
 Quart.- També hem considerat essencial parlar amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social per tal de tenir respostes precises, per escrit, sobre certes 
qüestions que l'afecten i que en el nostre estudi considerem més que dubtoses, donat 
que hi ha certs aspectes que entenem que no són competència de la Generalitat de 
Catalunya. Farem constar les seves respostes al nostre informe.  
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 Cinquè.- No menys important és comptar amb el suport del Molt H. President 
Sr. Jordi Pujol i Solei, protagonista de l'època històrica cabdal en el nostre cos, al 
qual vam tenir ocasió d'informar amb detall sobre les accions de l'Associació i de la 
poca sensibilitat dels responsables del departament d’Interior envers les incapacitats 
dels mossos. Una sensibilitat que al 2003 se l'exigia a ell per part de la llavors 
oposició, defensant el nomenament i la integració en el cos d'un mosso en pràctiques 
que va quedar paraplègic i que va acabar amb una modificació de la llei votada a favor 
per tots els partits per tal d'assolir-ho.    
 
 Com veieu continuem treballant i en breu tindreu moltes més notícies. Us 
emplacem a propers comunicats on donarem a conèixer la nostra postura. 
 
 Us agrairíem que aquest escrit el poguéssiu penjar als vostres serveis, i 
que l’envieu per correu a les vostres companys, es important que arribin a 
totes les comissaries.  
 
 Atentament,  
 
 Àngel Gómez-Quintero Mora  
 President AIL-MED.  
 Advocat.   
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