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En la sentència, la sala
contenciosa administrati-
va del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha donat la raó a un
agent dels Mossos que el
novembre del 2003 va te-
nir un accident laboral en
acte de servei que el va
deixar en situació d’inca-
pacitat total, i a qui el De-
partament d’Interior va re-
butjar la petició per ser
destinat a altres unitats del
cos que s’adaptessin al seu
grau de minusvalidesa.

La resolució del TSJC
confirma la sentència que
ja va dictar el setembre del
2006 el jutjat contenciós
administratiu número 2 de
Barcelona, que va estimar
parcialment un recurs
d’aquest mosso en el qual
denunciava el director ge-
neral de Seguretat Ciuta-
dana, Jordi Samsó, que
l’any 2005 va desestimar
una petició de l’agent en
què demanava passar a
una situació administrati-
va. El Departament d’Inte-
rior va decidir llavors ele-
var un recurs al TSJC al·le-
gant «incompatibilitat»
entre la situació d’incapa-
citat permanent total i la
realització per part del
mosso d’una segona acti-
vitat, a la qual Interior as-
segurava que li faltava
«desenvolupament regla-
mentari». A més, afirmava
que una minusvalidesa to-
tal també podria ser un su-
pòsit de jubilació i que hi
havia una «falta de ferme-

sa» en la resolució d’inca-
pacitat de l’agent. El
TSJC, però, recorda que el
2004 l’Instituto Nacional
de la Seguridad Social va
declarar l’agent en situa-
ció d’incapacitat total per
a la seva «professió habi-
tual» però que com a fun-
cionari del cos policial,
podia acollir-se a la llei
10/1994, que dóna la pos-
sibilitat als agents de Mos-
sos a prestar serveis com-
plementaris de segona ac-
tivitat dins del mateix cos
o en altres de la Generali-
tat que siguin adequats
«als seus nivells o conei-
xements». El Tribunal
considera que la falta de
desenvolupament regla-
mentari de la llei –de fet, el
decret que regula la sego-
na activitat no ha estat
aprovat pel govern català

fins al desembre passat–
no havia de ser obstacle
perquè l’agent fos «reco-
negut» en situació de se-
gona activitat i per això
condemna l’administració
a recol·locar l’agent en una
unitat adequada a la seva
situació i a pagar les costes
del procés.

La sentència és pionera i
pot obrir un precedent en
la regulació de la segona
activitat, ja que ara hi ha
més de cinquanta denún-
cies de mossos a les quals
el departament va negar la
segona destinació perquè
tenia una invalidesa total.
Els últims casos es van
produir a finals del 2008,
coincidint amb l’aprova-
ció del decret de segona
activitat, que exclou explí-
citament els agents que te-
nen la incapacitat total.

El TSJC obliga Interior a
recol·locar un mosso

amb una incapacitat total
La sentència pot beneficiar uns cinquanta agents més

Agents per la integració dels Mossos amb discapacitat./A.P.

● El Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) obliga el Departament
d’Interior a recol·locar en segona activitat
un agent dels Mossos d’Esquadra que el

ADRIÀ GALA 2003 va tenir un accident que li va provo-
car una incapacitat total en acte de servei.
La sentència, podria crear un precedent, ja
que hi ha registrades més de mig centenar
de denúncies de mossos contra Interior.

● Els Mossos d’Esquadra
han tancat cautelarment
dos dels prostíbuls més co-
neguts de Catalunya: el
Riviera i el Saratoga, si-
tuats a l’autovia de Cas-
telldefels (Baix Llobre-
gat).

Aquesta actuació poli-
cial respon a una ordre dic-
tada pel titular d’un jutjat
de Gavà, que investiga si
en aquests dos locals es
fan activitats il·legals. La

investigació judicial dels
prostíbuls està sota secret
de sumari.

Així, ahir a la matinada,
agents de la policia catala-
na van identificar i interro-
gar desenes de dones,
clients i treballadors que
eren en els dos prostíbuls i,
per manament judicial,
van clausurar-los provi-
sionalment. Fa més d’un
any que es vigila l’activitat
d’aquests locals de nit per
aclarir si s’exerceix la

prostitució de manera il-
legal, i si se’ls pot imputar
pels delictes de tràfic de
persones i contra els drets
dels treballadors.

Tant el Riviera com el
Saratoga han estat objecte
de cíclics controls poli-
cials, especialment de la
Policía Nacional, en què
s’han detingut persones
sense permís de residència
i s’ha multat els responsa-
bles per haver vulnerat els
drets dels treballadors.

Els Mossos tanquen els prostíbuls
Riviera i Saratoga a Castelldefels
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