
El periple d’en Jordi va començar
l’any 2008 quan va tenir un acci-
dent de trànsit. El 2009 li van re-
conèixer una incapacitat perma-
nent en grau total i, aquell mateix
any, l’Ajuntament de Figueres va re-
soldre mitjançant un decret d’al-
caldia cessar-lo com a personal
funcionari de l’Ajuntament deses-
timant, també, la petició que feia
per tal que li atorguessin una pla-
ça de segona activitat adaptada a
la seva nova situació. Des d’ales-
hores ha anat als jutjats de Girona,
al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) i, fins i tot, al
Constitucional. Tot sense èxit. Ara
ha decidit emprendre una nova ba-
talla: ha portat el cas al Tribunal
Europeu de Drets Humans
(TEDH). «Es tracta d’una deman-
da, ja no a l’Ajuntament, sinó a l’Es-
tat i als tribunals espanyols perquè
no han sabut aplicar la legislació es-
panyola ni l’europea vulnerant els
meus drets», assegura. L’afronta
amb els seus propis recursos però
amb el suport i assessorament de
l’Associació per a la integració la-
boral- Mossos d’Esquadra amb
discapacitat ( AIL-MED). Es trac-
ta del primer cas que porten tan llu-
ny, convençuts que tenen raó i
que Europa ho resoldrà.

L’agent i l’associació asseguren
que el seu cas l’empara la llei de po-
licies locals, amb la possibilitat de
fer una tasca adaptada a les seves
necessitats. El que es coneix com
a «segona activitat». Però, fins al
moment, només li ha donat la raó
el Síndic de Greuges, que el 2011,
tal com publicava aquest diari, va
alertar en un informe que no se li
podia denegar la petició sense
convocar un tribunal mèdic. El
defensor del ciutadà recordava
que tot i que Figueres no tenia re-
glament que desenvolupés la l’ar-
ticle 43 de la llei «això no és un obs-
tacle per a l’aplicació de determi-
nacions legals que exigeixen l’e-
missió d’un dictamen mèdic».
També instava a aprovar el regla-

ment i a deixar sense efecte el de-
cret pel qual s’acomiadava l’agent.
I és que l’Ajuntament al·legava
aleshores que no disposava d’a-
quest reglament municipal que
desenvolupés la segona activitat
per a la policia local. L’alcaldessa,
Marta Felip, també va dir a poste-
riori que tot s’havia fet d’acord
amb les recomanacions del se-
cretari municipal, que els tribunals
de moment no li havien donat la
raó i que, a més, l’Estat no perme-

tia fer noves contractacions i feia in-
compatible cobrar una pensió i, al-
hora, un sou públic.

En Jordi va presentar instàn-
cies fins a esgotar la via adminis-
trativa. Va ser llavors quan va ini-
ciar la judicial. Primer als Jutjats de
Girona, després al TSJC i, final-
ment, al Constitucional, que va re-
soldre que no tenia «interès cons-
titucional». Des de l’associació
AIL-MED recorden que des de la
primera sentència no es va aplicar

bé la llei. «A la primera sentència
del jutjat en síntesi diu que està «ju-
bilat» i que és de Classes Passives
de l’Estat, aplicant normativa que
no és del Règim General de la Se-
guretat Social, i li aplica una nor-
ma del 1993 que es va deixar d’a-
plicar en passar els funcionaris al
Règim General de la Seguretat So-
cial, igual que qualsevol treballador.
És a dir, li aplica una norma dero-
gada tàcitament», expliquen. «Al
TSJC la sentència del recurs d’a-
pel·lació és encara pitjor», assegura
el president de l’ens i advocat, Àn-
gel Gómez-Quintero. Aleshores, va
decidir presentar un recurs de
nul·litat per vulneració de drets fo-
namentals amb un certificat de
l’INSS (Institut Nacional de la Se-
guretat Social) «on es diu que no
se’l pot jubilar perquè no compleix
els requisits». La interlocutòria,
insisteixen, va «seguir amb la ma-
teixa tònica». «Li van dir que si no
podia accedir a la jubilació ordi-
nària que ho fes per mitjà de l’Es-
tatut bàsic de l’empleat públic que

no existeix, que hi havia un avant-
projecte de la llei de Policia Local
de Catalunya –que no s’havia apro-
vat–, que no hi ha reglament i que,
per tant, no es pot aplicar la llei de
policies, sabent que la llei preval so-
bre els reglaments», insisteixen.
De fet, Gómez-Quintero assegura
que hi ha hagut altres sentències
on s’ha donat la raó al policia per
treballar en altres feines adaptades.
«L’advocat en va aportar una del
Suprem on a un agent de València
li permetien treballar en tasques
complementàries», afegeix.

En Jordi vol esgotar totes les
vies. «Jo vull que es reconeguin els
meus drets i poder tornar a treba-
llar. Estem parlant d’una pensió del
50% del sou que tenia. Aquesta si-
tuació en què he estat cinc anys ha
afectat la meva vida a tots els ni-
vells», insisteix. Per això, ha pre-
sentat la demanda al Tribunal Eu-
ropeu. Esperant, diu, que «el fet
d’estar lluny del poder polític faci
que es respectin les garanties i els
drets dels discapacitats».
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L’agent discapacitat de Figueres porta el
cas al Tribunal Europeu de Drets Humans

Va esgotar la via administrativa i va començar la judicial sense
aconseguir que les sentències li siguin favorables. L’afectat i l’associació
per a la integració laboral de discapacitats defensen que tenen raó. Per
això, ha portat el cas fins a altes instàncies europees.
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«Defensar els drets dels discapacitats»

La demanda denuncia
l’Estat i els seus tribunals

perquè no han sabut aplicar ni la
legislació espanyola ni
l’europea»

Jo el que sempre he volgut
és tornar a treballar.

Aquesta situació va truncar
moltes de lesmeves aspiracions,
també les familiars»

«

«

JORDI
L’AGENT QUE DENUNCIA EL CAS

És el primer cas que
nosaltres ajudem a portar

fins a Europa i li donem suport
perquè la policia local no té una
associació així»

S’ha trobat amb
sentències que li aplicaven

una normativa que no era
d’aplicació quan hi ha una llei de
policies locals que l’empara»

«

«

ÀNGEL GÓMEZ
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ AIL-MED

EL PROTAGONISTA

Va emprendre el 2009 la batalla legal per reclamar una segona activitat després de patir un accident i ser acomiadat�
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Figueres no tindrà per a aquest
curs el Conservatori municipal
de grau professional de música. El
regidor de Cultura, Josep Maria
Godoy, ho va anunciar ahir al ple

arran d’una pregunta d’ERC.
Godoy va dir que la intenció ini-

cial era que ho gestionés una en-
titat de la ciutat –en un primer mo-
ment es va parlar de la Fundació
Clerch i Nicolau– a través d’un
concurs negociat (proposant-ho a
tres entitats) però els serveis tècnics
els van dir que aquest no era el pro-
cediment i que s’havia de fer un
concurs públic. La situació, va
afegir, ha fet que tot s’endarrerei-
xi i que tot just ara hi hagi el plec

de condicions a exposició pública.
«Prevèiem que estigués entre fi-

nals d’octubre i principis de no-
vembre però hem parlat amb En-
senyament i no seria possible re-
cuperar en el que quedaria de
curs les hores lectives perdudes»,
va puntualitzar. Per això, va dir, tot
i que el servei ja estarà creat i s’hi
preveu fer cursos i altres activitats,
la formació reglada no serà una re-
alitat fins al curs 2015-2016.

Tampoc la ubicació serà l’a-

nunciada fa uns mesos. La idea ini-
cial era que s’aprofitessin les ins-
tal·lacions de l’Institut Alexandre
Deulofeu, però «ens van dir que no
veien viable hipotecar espais en
previsió del creixement dels cursos
formatius».

Canvi d’ubicació
Per això s’ha decidit que, final-
ment, s’emplaci a l’Institut Narcís
Monturiol, a l’entrada de la ciutat
des de la carretera de Llançà i que

«té instal·lacions més àmplies».
El ple també va aprovar la con-

certació d’una pòlissa de tresore-
ria de dos milions amb el Banc de
Santander i un altre tràmit per ti-
rar endavant el nou POUM. En
aquest sentit, es va donar per tan-
cada la primera fase i la previsió és
que d’aquí a sis mesos l’equip re-
dactor entregui l’avanç de plane-
jament. També començarà una
nova ronda de participació ciuta-
dana.
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Figueres ha d’ajornar el Conservatori fins al 2015
L’Ajuntament volia fer un

concurs negociat per a la
gestió, però s’ha hagut de
canviar i s’endarrerirà
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