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Senyors,

El proppassat 6 de febrer, en el decurs d'una reunió amb el titular del Departament d'lnterior,
Relacions Institucionals i Participació i amb el d~ .la Direcció de Serveis, vau lliurar un
document en que efectuaveu un seguit de propostes en relacíó amb la regulació, mitjanC(ant
decret, de la figura de la segona activitat en el cos de mossos d'esquadra.

Després d'examinar aquest document amb deteniment, i sense obviar la varietat d'aspectes
a que aHudiu, us fem avinents dues consideracions basiques en relació amb la vostra
proposta.

En primer \loc, considerem que el desenvolupament reglamentari de la situació
administrativa especial de la segona activitat s'ha de fonamentar en la regulació que
d'aquesta figura jurídica es conté en els articles 61 a 64 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de
la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. En aquest marc, les normes de caracter
internacional o estatal que recullen els drets i el principi de no discriminació de les persones
amb discapacitat inspiren i faciliten la interpretació de la reglamentació que es vol endegar,
pero no poden servir per reglamentar la figura de la segona activitat en el cos de mossos
d'esquadra més enlla deis marges que marca la mateixa Llei 10/1994, esmentada. Així
dones, els requisits, pressuposits i procediment que preveuen els preceptes abans
esmentats i que apareixen, entenem, ben delimitats en la norma legal, han de marcar
necessariament els contorns de la regulació reglamentaria de la figura de la segona activitat
en I'esmentat coso

En segon lIoc, és en base al que preveu aquesta norma legal que entenem que no té
cabuda la proposta que efectueu segons la qual totes les discapacitats o disminucions, sigui
quin sigui el seu grau, que afectin als efectius del cos de mossos d'esquadra poden donar
lIoc al passi a la situació de segona activitat. Per contra, considerem que la normativa legal
no permet estendre la segona activitat a totes les incapacitats mediques, tal com proposeu,
sinó únicament a aquelles discapacitats que no impedeixin a la persona afectada seguir
desenvolupant les funcions propies que té la policía.

Així ho estableixen els articles 61.3 i 64 de la Llei 10/1994. L'article 61.3 preveu que "s'han
de determinar per reglament les circumstancies i les condicions de la prestació deIs serveis
complementaris de segona activitat, i el grau de les incapacitats' mediques que poden
determinar el pas a aquesta situació". La referencia al fet que cal reglamentar "el grau de les
incapacitats mediques" que poden determinar el pas a la segona activitat implica que no
totes les incapacitats mediques poden donar lIoc a aquesta situació administrativa, sinó,
únicament, aquelles que es determinin per reglament, tenint present,a I'hora de concretar-
les, quina és la finalitat i objectiu de la segona activitat.
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