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Des de la l'Associació.hem-estudiat-mo!t-detmgudament el Decret 246/2008 de
16 de desembre, de la regulació Be"la situació administrativa especial de segona
activitat en el cos de.mossos d'esquad~ublicat en..el DOGCde 19 de desembre de

2008 núm. 5282, que desenvolUF la Lle10/94, d'l1 de julio!.
Tal com hem mantingut se~~re, ej,que es regula en el Decret, de forma molt

important, fa referencia a persones amb"'CIlscapacitat.

En el Decret, en la Dlsposicíó ~didonal 1, es fa constar la creadó d'unacomissió permanent amb la finalitat ~e f . r un seguiment de les polítiquesde segona
activitat i d'aplicació d'aquest Decret, am

[

b facultats de proposta i d'informe previ
sobre aquesta materia.

1
En relació a la defens~Elt1'efa . questa assoclaaoep relació a les persones amb

discapacitat i a les seve~ fam'l;lies es d'aplicació la LLEI 51/2003, DE 2 DE

DESEMBRE, d'igUaltat~d1>portuPl(tat ( no oiscriminació i accessibilitat universal de las
persones amb diSC
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itat, qGé defin
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iXq~i té la consideració de discapacitat i que és
d'aplicació a tot l'Es ato

Concreta"! nte en el seu . &tide--1.5,,_es-r.egula la ~articiPació de les
organitzacions rjyresentatives de les persones amb discap~fitat t les seves famíliesen la re aracló el~boració i ado ció de les decisions ile els concerneixen.

"Las perJ

~
nas con discapacidad y sus familias, a travé~de ~s or~zaciones

representativas, paiciparán en la preparación, elabor Ci6?\ y ad0~1?~\ de las
decisiones que le con\iernen, siendo obligación de las Ad~rni

.straf'
.

ones ~as en la
esfera de sus res~ecth}.tS competencias promover las C09é1i~~one,\~a""'8segurar que
esta participación \sea r~1 y efectiva. De igual mod~Fse J:lromoverá su presencia
permanente en los ~~ano~e las Administraciones pú5licaJií'de carácter participativo
y consultivo, cuyas TU{lcion"esestén directamelJ.te;l"rela)ionadas con materias que
tengan incidencia en esf~s d~inte..t.é~e.t.er.erité par9'personas con discapacidad y
sus familias."

Per tal motiu, considerem que l'Associació que represento compleix el
requisit per tal de poder estar representada en I'esmentada Comissió regulada en el
Decret 246/2008 de 16 de desembre, en defensa de les persones amb discapacitat.

Per tal motiu demanem estar representats en la citada comissió.


