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Indemnització 
per a 4 mossos 
discapacitats 
per dany moral

J. G. ALBALAT
BARCELONA

El TSJC afirma 
que hi va haver retard 
excessiu en la regulació 
de la segona activitat

L
a Conselleria d’Interior hau-
rà d’indemnitzar amb 
10.000 euros cada un dels 
quatre mossos d’esquadra 

que pateixen una discapacitat pels 
«danys morals» provocats pel retard 
excessiu per part de la Generalitat 
en la regulació de la segona activi-
tat, que els hauria permès treballar 
al cos policial en tasques d’acord 
amb la seva situació, i la no aplicació 
de mesures transitòries, tal com va 
aprovar el Parlament el 2007, quan 
el conseller d’Interior era Joan Sau-
ra. El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha admès els re-

cursos dels mossos Ángel Gómez-
Quintero, Evaristo Camacho, Do-
mènec Puig i Miguel Ángel Reger 
contra les resolucions de la Conselle-
ria d’Interior que desestimaven la 
seva reclamació.
 Les quatre sentències, a les quals 
ha tingut accés EL PERIÓDICO, asse-
nyalen que la segona activitat forma 
part del dret estatutari dels Mossos i 
la seva «raó de ser» està en el risc que 
assumeixen els agents en l’exercici 
de les seves funcions, que «excedei-
xen» de les ordinàries de qualsevol 
altre funcionari públic.
 Aquest «risc addicional», afegei-
xen les resolucions, «mereix una 
compensació que compleix una do-
ble funció: garantir el millor com-
pliment de la funció encomanada 
al funcionari i salvaguardar-lo si es 
produeix una disminució de les con-
dicions físiques o psíquiques». És a 
dir, que si es produïa aquesta situ-
ació, «podria obtenir un lloc de tre-

ball ajustat a les seves noves condici-
ons» al mateix cos.

TERMINI RAONABLE / EL TSJC sosté que, 
davant la inexistència d’un termini 
màxim per al desenvolupament 
d’un dret que la llei reconeix, l’Ad-
ministració «ha de propiciar el seu 
desenvolupament dins d’un termi-
ni raonable i proporcionat» per evi-
tar la pèrdua d’efectivitat de la nor-
mativa.
 Les sentències argumenten que a 
Catalunya, en contra del que va pas-
sar en altres comunitats, com al Pa-

ís Basc, es va produir una «inactivi-
tat del Consell Executiu» de la Gene-
ralitat que no va desenvolupar la llei 
fins a l’any 2008, una «dilació que 
s’ha de considerar excessiva i des-
proporcionada perquè el seu efecte 
més important ha consistit a privar 
temporalment d’efectivitat el dret 
reconegut a la llei al no aprovar-se 
tampoc mesures transitòries».
 Les resolucions subratllen que els 
«ciutadans i, per tant, també els fun-
cionaris», han de poder «preveure i 
ordenar la seva trajectòria vital de 
manera que el seu projecte personal 

i professional tingui garantit un mí-
nim d’estabilitat». També afegeixen: 
«I l’actuació de l’Administració ha 
de ser del tot coherent amb els prece-
dents i també amb les expectatives 
que genera, perquè una bona Admi-
nistració és una Administració raci-
onal i d’acord amb l’objectiu del ser-
vei públic».
 El TSJS al·lega que l’actuació de la 
Generalitat «ha vulnerat el principi 
de confiança legítima del funciona-
ri que es troba en una circumstància 
de necessitat vital de desplegar una 
vida útil i activa». H

33 Els mossos Evaristo Camacho (esquerra) i Ángel Gómez-Quintero.
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