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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Par
lamentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d'Interior. 

La regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el Cos 
de Mossos d'Esquadra derivada de l'aplicació del Decret 246/2008, de 16 de 
desembre, ha resultat en un conflicte per les conseqüències en materia retribu
tiva, de jornada, i de condicions laborals. 

Pels Cossos de les Policies Locals i pel cos de Bombers, quant a la situació ad
ministrativa especial de segona activitat, existeixen respostes / solucions a una 
disminució sobrevinguda de les capacitats que són del tot disperses i desi
guals, sent obligatori i necessari que el resultat final de la integració sigui igual 
per a tots. 

Diversos professionals del Cos de Mossos d'Esquadra, Policies Locals i Bom
bers a nivell individual, han interposat accions contra el que entenen que su
posa un tracte discriminatori per raó de la seva condició, contravenint els prin
cipis d'igualtat i no discriminació, i les obligacions dels poders públics per 
remoure els obstacles que dificulten l'accés a la igualtat efectiva, informadors 
del conjunt del nostre ordenament. 

Així mateix, s'ha considerat que l'aplicació d'aquesta regulació pot resultar 
també contrària a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les Perso
nes amb Discapacitat, així com a la regulació europea en la matèria. 

Dos informes relativament recents, emesos respectivament pel Comitè Espa
nyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMl), i per la inspecció 
de Treball, amb origen en diferent causa, però tots dos pronunciant-se sobre 
l'aplicació d'aquest Decret 246/2008, de 16 de desembre, presenten conclusi
ons semblants, en considerar que el tracte dispensat a les persones amb dis
capacitat és discriminatori. 
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Aquest tracte discriminatori no es limita a la qüestió purament retributiva, per 
rellevant que sigui el fet que el Govern de la Generalitat s'hagi pronunciat en el 
sentit d'aportar-hi solucions, sinó que s'estén a altres aspectes de l'aplicació de 
l'esmentat Decret. 

També el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat 
(CERMl), ha emès un informe en relació a les situacions que pateixen els Polici
es locals a Catalunya, amb la mateixa línia que els anteriors esmentats, i treu 
conclusions semblants considerant que el tracte dispensat és discriminatori, 
sent d'aplicació el dret al treball i el principi d'igualtat. 

Per tal d'evitar certes disfuncions i discriminacions, és obligat actualitzar i 
adequar tota la normativa a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de 
les Persones amb Discapacitat. S'ha de tenir molt present que en l'article 1 de 
la Convenció es regula que dins les persones amb discapacitat s'hi inclouen les 
que tenen deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg ter
mini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva partici
pació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres. 

Per tal motiu, en base a la Convenció, queda englobat dins del concepte de 
persona amb discapacitat tot aquell funcionari del Cos de Mossos d'Esquadra, 
del cos de bombers 1 de les Policies locals que tingui una deficiència que li 
afecti ai desenvolupament de forma ordinària de les seves obligacions laborals. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

1. Derogar el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la si
tuació administrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos 
d'Esquadra i, després d'un un procés de diàleg social amb les organitza
cions sindicals representatives i les associacions que agrupen els pro
fessionals del cos amb discapacitat, a elaborar una instrucció provisio
nal sobre la segona activitat al Cos de Mossos d'Esquadra plenament 
conseqüent amb els principis d'igualtat i no discriminació que informen 
el nostre ordenament, i conforme a les observacions del CERMl i de la 
Inspecció de Treball sobre aquest assumpte. 
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2. Crear les places necessàries al Cos de Mossos d'Esquadra, dintre de la 
situació de segona activitat, per tal que es produeixi la reincorporació 
immediata- i efectiva al eos d'aquells professionals que pateixen una 
disminució de les seves capacitats físiques/psíquiques, sense que patei
xin cap minva en els seus drets. 

3. Crear, dins del Cos de Mossos d'Esquadra, i també dins del Cos de 
Bombers i de les Policies Locals, un servei d'atenció a les persones fun
cionàries del Cos que es vegin afectades per una discapacitat, que li 
afecti a la seva capacitat de desenvolupar de forma ordinària les seves 
funcions i obligacions, a fi d'assessorar-les i orientar-les i acompanyar
ies en la seva nova situació, amb la presència de professionals dels res
pectius cossos que hagin passat per l'experiència. 

4. Fer efectiu el dret dels funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra afec
tats per alguna discapacitat a la carrera professional adaptada amb els 
ajustaments raonables necessaris. 

5. Elaborar un reglament regulador de la segona activitat per a les Policies 
Locals de Catalunya, a l'empara de la Disposició Final Primera del la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, després del correspo
nent procés de diàleg amb les organitzacions sindicals i associacions 
que agrupen els professionals amb discapacitat, així com amb les asso
ciacions munfcipaKstes. 

Palau del Parlament, 20 de maig de 201 5 

Maurici Lucena i Betriu 
Portaveu del GP SOC 

Ferran Pedret i Santos 
Diputat del GP SOC 
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