
 
0BASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS 

D’ESQUADRA AMB DISCAPACITAT 
 

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

2BADREÇA ELECTRÒNICA: HTadvocatagqm@icab.catT 
3BMÒBIL: 649373851 

4BFAX I TEL.: 93 4593326 
5BWEB: http://ailmed.wordpress.com/     

 
6BREGISTRE NÚM.: 34385          NIF:G64545742 
 

7BUBenvolguts companys de l'Associació: 
 

8BBarcelona, 2 de juliol de 2008 
 

 
 9BJa tornem a ser aquí, no hem deixat de fer coses i de tenir reunions, per tal de poder 
solucionar el que ens ocupa i en benefici de tots. 
 
 10BDesprès dels últims esdeveniments en el cos del mossos d’esquadra, en relació als 
temes dels tribunals, als trasllats indiscriminats, a l’obertura d’expedients sancionadors, la 
modificacions d'instruccions, etc., es demostra el desgavell que està patint el cos i que no 
s'estan fent bé les coses. 
 
 11BDavant de tot això, que són qüestions que afecten el dia a dia, entenem que el tema de 
la segona activitat passi a un segon terme, segons ens han manifestat alguns companys, i 
considerem que tot forma part d’un sol paquet i demostra com s'està gestionant aquest cos. 
 
 12BAltres comentaris que ens han fet alguns companys ens demostren que no han llegit 
l’informe que està en la web de l’Associació, en el que consta l'opinió sobre l’Acord i el projecte 
de Decret de segona activitat. 
 
 13BEl departament aquests dies està predicant davant de certs col·lectius sobre les 
desigualtats, defensant evitar les discriminacions per qualsevol motiu, és a dir, 
defensant el respecte per tothom, segons es regula en l’article 14 de la Constitució, 
tanmateix sembla estrany i irònic que nosaltres continuem a casa abandonats sense 
destinació ni retribucions. 
 
 14BCorre el rumor que els mossos dels  serveis de suport i de les entrades dels 
edificis seran substituïts per personal civil amb la finalitat de recuperar els mossos pel 
carrer, no sabem si és cert, us demanem que si a algun company li comuniquen 
decisions d'aquesta mena o és testimoni d'aquest fet ens digueu immediatament a 
quin lloc està passant, ja que aquestes podien ser destinacions per a places de segona 
activitat que no haurien de ser ocupades per aquest tipus de personal.        
 
 15BLa finalitat d'aquest comunicat és també donar a conèixer alguna nova faceta 
que a partir d’avui podeu gaudir en la nostra web i que consisteix en introduir una 
mica d’humor amb tot el que faci referència a la segona activitat, produint uns vídeos com si 
fossin una telenovel·la.  
 
 16BEl primer capítol ja està penjat a la pàgina web, es tracta de recordar moltes coses 
que s'han dit sobre la segona activitat. 
 
 17BDes “d'AILMED FILMS”, creiem que amb humor i una mica de diversió les coses 
passen millor, estem oberts a qualsevol proposta per tal de que el riure sigui la nostra 
principal senyera.      
 
 18BUs agrairíem que aquest escrit el poguéssiu penjar als vostres serveis i que 
l’envieu per correu a les vostres companys, és important que arribi a totes les 
comissaries. 
 
 19BGràcies, per la vostra col·laboració  
 
 20BÀngel Gómez-Quintero Mora  
 21BPresident AIL-MED.  
 22BAdvocat. 
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