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 1.- En el Consell de Policia de 28 de juliol de 2008 es va aprovar l’Acord 
de segona activitat signat pel Departament d’Interior i el Sindicats, també es va 
presentar la proposta de Decret de segona activitat, i el més important és una nova 
disposició addicional cinquena que diu: 
 
 “D'acord amb el que disposa el capítol cinquè d'aquest Decret, en el cas que 
 els/les mossos/es declarats/des en incapacitat permanent total optin per 
 reincorporar-se a llocs de treball en tasques no policials i no considerats 
 efectius del cos de mossos d'esquadra a efectes del seu finançament per part 
 del I'Estat, la seva incorporació comportarà la retenció o desdotació econòmica 
 d'un lloc de treball no policial en el departament competent en matèria de 
 seguretat pública. Dita retenció o desdotació s’haurà de portar a terme en el 
 terminí màxim de sis mesos a comptar des de la reincorporació del/de la 
 mosso/a incapacitat/ada al nou lloc. Una vegada efectuada la desdotació o 
 retenció del lloc de treball, la plaça de mosso/a que va quedar 
 alliberada en efectuar dita opció podrà ser ofertada en la propera 
 convocatòria que es faci de selecció de mossos d'esquadra.”  
 
 Això vol dir, que es demostra les ganes inequívoques que té el Departament 
de fer una neteja profunda i despòtica de discapacitats del nostre cos de Policia. 
Una neteja que passa, segons el futur Decret, perquè el mosso discapacitat 
“s'autoexpulsi” del cos renunciant a la seva plaça per tal de poder optar a sol·licitar 
un lloc de treball fora del cos, aprofitant-se del seu estat de necessitat amb la 
por de quedar-se sense feina i en ser amenaçat per la conselleria de ser jubilat 
forçosament si no accepta i no poder treballar mai més. Una amenaça de jubilació 
absolutament il·legal tenint en compte que els funcionaris del cos de Mossos estem 
adscrits al Règim General de la Seguretat Social. 
 
 2.- En relació a l’esmentat Acord de segona activitat, ens hem vist en 
l’obligació d'IMPUGNAR-LO davant del Tribunal Superior de Catalunya per part 
d’aquesta Associació amb data 5 de setembre. El motiu és que, a pesar de no estar 
publicat oficialment i no tenir més validesa legal que la d'establir unes pautes que 
condicionin un futur decret, ja és considerat d'aplicació directa en resolucions 
enviades per la conselleria i firmades pel Secretari General, Sr. Boada, a companys 
amb discapacitats, afiliats nostres, comunicant oficialment que “desestima la 
petició del funcionari del cos de Mossos d'Esquadra referent al passi a la 
situació de segona activitat” donat que “l'Acord esmentat no preveu la 
possibilitat que els funcionaris amb incapacitat permanent total o en grau 
superior puguin passar a la situació administrativa de segona activitat”. 
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 3.- També hem començat amb les RECLAMACIONS PATRIMONIALS 
pertinents per l'incompliment del Govern de la Moció aprovada el 3 de maig de 
2007 sobre mesures transitòries de segona activitat, que s'havien d'haver aplicat a 
mossos discapacitats en actiu en el cos que porten inclús anys esperant treballar. En 
canvi, el Govern ha escollit deliberadament, donant un exemple poc edificant i del 
tot antidemocràtic, desobeir amb desídia la voluntat de tot un Parlament quant a la 
integració laboral de persones amb discapacitat en un cos de Policia.   
 
 4.- Continuem amb la saga de capítols d'AILMED FILMS. Us convidem a 
veure el  CAPÍTOL 3 d'uns vídeos que van néixer amb un esperit irònic i alhora de 
denuncia cap a uns polítics que fan de la mentida i la manipulació la seva bandera.  
 
 5.- També teniu a la pàgina web les entrevistes amb el company Eduard 
Pascual en diferents mitjans de comunicació. A pesar de tot encara té l’esperit 
d'escriure llibres com el que està promocionant, CODEX 10. És digne d'admiració. 
Ànims company! Davant de l'adversitat només queda la força i les ganes de lluita pels 
nostres drets. 
 
 Des del comunicat núm. 13, teniu més informacions a la web que podeu 
consultar, ja anirem informant de tots el esdeveniments. Gràcies pel vostre suport. 
 
 Us 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. 
  
 
 Àngel Gómez-Quintero Mora  
 President AIL-MED.  
 Advocat. 
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