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na agent dels Mossos
d’Esquadra que estava
complint el seu somni,
el de treballar en

aquest cos de policia a la Regió Po-
licial de Girona, va veure estron-
cada la seva carrera l’any . Se
li va diagnosticar un estrès post-
traumàtic i al cap de tres anys, el 
de juny de , l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) va de-
clarar la seva incapacitat perma-
nent total per seguir fent la seva
professió habitual. A partir d’a-
quí, relata que es va «quedar fora
del cos, cosa que volia dir quedar-
me amb un pensioneta que supo-
sava que el meu nivell d’ingressos
descendia fins a un ». 

Mentre ella estava «sota medi-
cació, tancada a casa i sense cap ac-
cés a res ni contacte amb l’exte-
rior», la Generalitat publicava el de-
sembre de   un decret en què
es regula la situació de segona ac-
tivitat. En concret, la disposisció
transitòria  segona del Decret es-
tableix que els membres del cos
dels Mossos d’Esquadra que en el
moment de l’entrada en vigor de la
regulació es trobin en situació
d’incapacitat permanent total dis-
posaran d’un termini d’un any
des de l’entrada en vigor del Decret
per dir si volen ocupar un lloc de
suport, és a dir, es volen reincor-
porar en una altra tasca a les co-
missaries, no policial, sinó admi-
nistrativa.

Aquest termini, en el cas de l’a-
gent, va començar des del moment
que va entrar en vigor el decret, el
 de desembre del , i va aca-
bar el  de desembre del .
Ella, com explica, no es trobava en
condicions de tenir  «cap contac-
te amb l’exterior perquè no sortia
de casa per res i, per tant, no tenia
cap manera de saber de l’existèn-
cia d’aquest Decret que em per-
metia aquesta possibilitat». I  la-
menta que des de la Generalitat
«mai vaig rebre cap notificació
que jo tenia aquest dret i que ha-
via sortit el decret que em donava
un dret que crec que s’hauria d’ha-
ver notificat d’ofici». 

A més, es dóna el cas que es va
assabentar del Decret en unes cir-
cumstàncies particulars: després
de patir un accident de trànsit. El
febrer del , dos mesos després
que s’acabés el termini, té el sinis-
tre viari i quan uns agents dels
Mossos la van a veure per fer l’a-
testat i veure com està, li van dir de
l’existència del Decret i ella, afirma,
es va quedar tota sopresa. Davant

d’això, va decidir escriure dues
cartes, una al conseller d’Interior
i l’altra al director general de Poli-
cia. 

La resposta que va obtenir, però,
no li va agradar gens i assegura que
va ser una carta «de la subdireto-
ra de Recursos Humans dient que
sí hi havia un termini i que era
aquell i que si no vaig demanar-
ho, que m’aguanti; i per altra ban-
da, em deia que el termini era el
termini i que si jo ja no tenia dret
a res perquè des que em va inca-
pacitar la Seguretat Social, la meva
relació amb el cos de Mossos d’Es-
quadra quedava extingida, ja no
era mossa i, per tant, no els podria
reclamar res». 

Davant la negativa de la Gene-

ralitat, l’agent va interposar una de-
manda contra el conseller d’Inte-
rior el  de juliol de  i ja amb
el suport de l’Associació per la In-
tegració Laboral dels Mossos d’Es-
quadra amb Discapacitats (Ail-
Med), que té com a objectiu vetllar
perquè es puguin reincorporar els
agents amb discapacitats i que
mantinguin, entre altres, el sou
que tenien. 

«Amb feines mal pagades»
Si no fos prou el calvari que va viu-
re, ella va celebrar la primera vis-
ta fa dos anys, el març de   al
jutjat contenciós administratiu
número  de Girona. Mentre es-
perava el dia de la vista, a més, va
rebre una carta «aquesta vegada sí,

en què m’incoaven d’ofici la jubi-
lació forçosa». Ara, després de més
de dos anys, l’afectada encara no té
sentència perquè el nou jutge d’a-
quest jutjat ha decidit que cal re-
petir-ho. Fa  dies es va repetir i el
 de maig van entrar les
 conclusions finals i espera sen-
tència. 

Tota la dilació en el temps ha
provocat que l’afectada hagi passat
perquè els «ingressos gairebé s’han
reduït a la pensió que rebo perquè
les feines que he anat trobant són
mal pagades, intermintents, en
negre i per tant, no he pogut cotit-
zar res». 

Enmig de tot això, està sota trac-
tament psiquiàtric per depressió i
la casa que tenia a la zona de Pa-

lamós s’ha quedat en un no res. Els
la van embargar i ara viuen a Bar-
celona amb la seva família.

L’advocada Núria Angulo re-
presenta l’agent i destaca que «la
posició de l’administració és molt
hipòcrita en aquest sentit perquè
per una part si que promulguen la
igualtat, la no discriminació però
després, quan els toca a ells fer-ho
tot esgotar tots els mitjans per re-
incorporar algú, després no ho
fan».  I recorda també que en el cas
dels Bombers sí que hi ha regula-
da la segona activitat adaptada.

«Som mossos»
Des de l’Associació per la Inte-
gració Laboral dels Mossos d’Es-
quadra amb Discapacitats (Ail-
Med) el seu president Àngel Gó-
mez-Quintero que també es mos-
sos, discapacitat i advocat recorda
que el decret que es va provar
comptava amb informes contraris.
I que en l’últim Consell de Policia
del  de maig del  fins i tot els
sindicats del cos de Mossos van re-
clamar, com asseguren en un co-
municat que si la Generalitat can-
via el decret de segona activitat,
que «sigui igual que el que actual-
ment tenen els bombers». 

El president d’Ail-Med destaca
que en l’actual decret als Mossos
que són discapacitats i poden ar-
ribar a retornar al cos se’ns donen
unes places «molts concretes per
un tipus de discapacitat i és com si
diguessin: aquestes places només
les poden tenir gent de color». Els
mossos amb discapacitat solen
entrar al cos administratiu i, com
critica Gomez-Quintero, «no es té
en compte l’experiència que tenim
ni res».

En l’actualitat l’associació lluita
perquè aquests agents puguin re-
incorporar-se i, si ho fan, en con-
dicions. I assegura que el depar-
tament d’Interior retalla les retri-
bucions de mossos amb discapa-
citat en un  perquè, com diuen
des de l’associació, aquest tant per
cent és la pensió d’invalidesa de la
Seguretat Social que perceben. El
que volen és que no se’ls retalli el
sou que tenien abans en funció de
la pensió sinó tenir el mateix
 d’abans de ser declarats discapa-
citats.

Amb aquesta retallada de sou,
diu el president de l’entitat, la
 Direcció General de Policia «ha
 traspassat les línies vermelles» i per
això, aquest mes preveuen
 presentar una denúncia penal per
prevaricació contra el responsable
de la Direcció General de Policia,
de la qual fins aquesta setmana
n’era el director Manel Prat.

U

L'Associació per la Integració Laboral de Mossos d'Esquadra amb Discapacitat lluita des de fa anys perquè els agents amb alguna minusvalidesa puguin
tornar a treballar dins del cos. I a més, reclamen que un cop són a dins puguin seguir mantenint el sou que tenien abans. Una agent que havia treballat a la
Regió Policial de Girona relata el seu calvari des que li van declarar la incapacitat total i com això ha provocat que la seva vida s’hagi trasbalsat del tot.

Una associació vetlla perquè Interior mantingui el sou als agents amb minusvalidesa

Mossos (dis)capacitats, però Mossos

L’afectada conversant amb la seva advocada a les portes del Palau de la Justícia a Girona, el dia del judici.

ANIOL RESCLOSA

Una persona discapacitada
no està obligada a vigilar

si surt una publicació legislativa
que la pugui beneficiar en
posistiu o negatiu»

Tot s'hauria pogut evitar 
si des del primer dia

hagués pogut optar a seguir
treballant»

No podem esperar més,
això que els han restat el

55% del sou és la gota que ha
vessat el got»

Tenim un càlcul fet que
acostuma a haver-hi entre

10-13 incapacitacions totals per
any al cos de Mossos
d’Esquadra»

Esperem que es faci
justícia malgrat la demora

de 2 anys i que el jutjat
reconegui el dret, si no, aniria
contra l'esperit de la llei que
regula el cos dels Mossos»

La posició de
l'administració és molt

hipòcrita»
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