
BOPC 140
26 de maig de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 49 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.05.2016 al 06.06.2016).
Finiment del termini: 07.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos 
d’esquadra, policies locals i bombers
250-00453/11

PRESENTACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP C’S, CARLES CASTILLO 

ROSIQUE, DEL GP SOC, JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP, 

ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC, MIREIA VEHÍ I CANTENYS, DEL GP 

CUP-CC

Reg. 27166 i 27727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
segona activitat de Mossos, policies locals i Bombers, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els tres cossos de seguretat tenen regulació en lleis aprovades per aquest Parla-

ment i en cada una d’elles es regula la segona activitat de forma no coordinada ni 
efectiva. Així en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció 
i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, es regula la segona activitat en el 
títol II, capítol V, secció quarta, articles 39 i 40. En la Llei 10/1 994, d’1 de juliol, de 
la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, es regula la segona activitat en el 
títol II, capítol III, article 31.3; títol III, secció II, capítol II, articles del 61 al 64. En 
la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, es regula la segona activitat en 
el títol V, capítol III, articles 43 i 44.

Les esmentades lleis i el seus decrets o reglaments ja no donen resposta als fun-
cionaris amb unes diversitats funcionals físiques o psíquiques, ni estan adequades a 
les normes internacionals i nacionals.

Hem de tenir present que, com a excepció, als cossos especials amb feines de 
policies i bombers no es pot accedir amb una minva física o psíquica que comporti 
que no es puguin realitzar les seves funcions, per aquest motiu es sotmet als aspi-
rants a proves físiques, psicològiques i mèdiques, així com a un període de formació 
teòrica i pràctica.

El fet que una persona tingui una disminució psicofísica, és a dir, una diversitat 
funcional, no pot comportar que es perdi la feina. Al contrari, és obligació de la seva 
administració de pertinença assumir la seva integració. En tot cas, l’Administració 
ha de ser el garant del dret general a la readaptació professional de qualsevol diversi-
tat funcional, tingui el grau que tingui reconegut, amb una condició física i psíquica 
que li permeti desplegar funcions útils.

Aquest dret és expressió del dret al treball i a la readaptació professional (arti-
cles 3 5 i 40 CE), del dret a la integració de les persones amb disminució (article 49 
CE), el dret a accedir i a mantenir-se en els càrrecs públics (article 23 CE). I, si es 
vol, la pròpia dignitat de la persona (article 10 CE). En aquest sentit es manifesta 
la abundant normativa emesa en relació al dret d’integració laboral de les persones 
amb diversitat funcional.

Fascicle segon
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En el nostre sistema jurídic les normes Internacionals tenen un pes específic de 
gran importància. Són invocables directament (art. 96 CE) i, a més, són criteri in-
terpretatiu de qualsevol norma (art. 10 CE).

Aquest aspecte de vital importància ens porta a adequar les tres lleis, en ser 
d’aplicació directa i immediata la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Perso-
nes amb Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 2008, 
així com la Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establi-
ment de un marc general para la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació, dintre 
del Tractat de la Unió Europea, com també la resta de les normes en relació als drets 
de les persones amb diversitat funcional.

S’ha de tenir present que la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones 
amb diversitat funcional ens indica, en el seu article 1, a qui li és d’aplicació aquest 
tractat, establint que dins de la definició de persones amb diversitat funcional s’hi 
inclouen les que «presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials 
a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva 
participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres».

Per tant, en base a la Convenció, queda englobat dins del concepte de persona 
amb diversitat funcional tot aquell funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra, del 
cos de bombers i de les Policies locals que tingui una dificultat que li afecti al desen-
volupament de forma ordinària de les seves obligacions laborals. En conseqüència, 
el fet de passar a segona activitat per la disminució de les capacitats psicofísiques 
comportaria l’aplicació de dita Convenció ja que estem parlant de persones amb di-
versitat funcional.

Per tal d’evitar certes disfuncions i discriminacions, és obligat actualitzar i adap-
tar tota la normativa a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les Perso-
nes amb Discapacitat, tal com s’extreu dels informes emesos sobre la matèria l’any 
2014 pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CER-
Ml), així com de l’informe anual del Síndic de Greuges de l’any 2015.

Aquesta adaptació a la Convenció és l’objectiu més essencial de la Llei de la se-
gona activitat del cos bombers, del cos mossos d’esquadra i dels cossos de les poli-
cies locals que s’està tramitant en aquest Parlament.

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Que mentre es tramita la Llei de la segona activitat del cos bombers, del cos 

de Mossos d’Esquadra i dels cossos de les policies locals, cap funcionari pugui ser 
discriminat per raó de la seva diversitat funcional, essent d’aplicació directa l’article 
1 de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les Persones amb Discapa-
citat.

2. Aplicar mesures transitòries per tal que no es continuï vulnerant la citada Con-
venció Internacional, que és d’aplicació directa a totes les administracions de Cata-
lunya. Aquestes mesures són les següents: 

a) A tot funcionari amb una diversitat funcional emparat per l’article 1 de la dita 
Convenció, també li serà d’aplicació l’article 27 que és d’aplicació a les persones que 
pateixin una discapacitat durant l’ocupació, vetllant perquè es facin ajustaments pro-
fessionals raonables, promocionant el respecte a la seva dignitat inherent.

b) Que un funcionari amb una incapacitat permanent, que mantingui les capa-
citats laborals, sigui reubicat en un lloc de treball adequat a la seva diversitat fun-
cional, de forma provisional i immediata, sense que se li pugui retirar la seva cre-
dencial i sense que això suposi cap pèrdua econòmica per a la persona afectada, ni 
tampoc un greuge comparatiu en relació a la resta de companys del cós de que es 
tracti.
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c) Promoure que les administracions corresponents dictaran les resolucions de 
canvi de lloc de treball a places de segona activitat provisionals fins l’aprovació, pu-
blicació i entrada en vigor de l’esmentada Llei.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Lluís Guinó i Subirós, GP JS; Matías Alonso Ruiz, GP C’s; Carles Castillo 

Rosique. GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP; Alberto Villagrasa Gil, GP 
PPC; Mireia Vehí i Cantenys, GP CUP-CC, portaveus a la CI  

Proposta de resolució sobre la transposició de la Directiva 
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació 
pública, i de la Directiva 2014/23/UE del Parlament i del Consell, 
relativa a l’adjudicació de contractes de concessió
250-00454/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 27419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
transposició de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 
de febrer de 2014, sobre contractació pública i de la Directiva 2014/23/UE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de 
contractes de concessió, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 

2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE, ja 
des del seu «Atès que» n. 114 posa de manifest que «Determinades categories de 
serveis, en concret els serveis que es coneixen com serveis a les persones, com certs 
serveis socials, sanitaris i educatius, segueixen tenint, per la seva pròpia naturalesa, 
una dimensió transfronterera limitada...», i continua dient que «ha d’establir-se un 
règim específic per els contractes públics relatiu a aquests serveis...».

La Directiva 2014/24, al seu l’article 76, sobre principis d’adjudicació dels con-
tractes a l’àmbit específic dels serveis socials, estableix que els Estats membres han 
d’establir normes nacionals per a l’adjudicació d’aquests contractes per «garantir 
que els poders adjudicadors respectin els principis de transparència i d’igualtat de 
tracte dels operadors econòmics», i també per garantir que es pugui tenir en compte 
«la necessitat de garantir la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, la 
disponibilitat i l’exhaustivitat dels serveis, les necessitats específiques de les distin-
tes categories d’usuaris, inclosos els grups desafavorits i vulnerables, la implicació i 
la responsabilització dels usuaris i la innovació», i finalment, la Directiva estableix 
que els Estats membres poden disposar que l’elecció del proveïdor de serveis es faci 
«sobre la base de la oferta econòmicament més avantatjosa, tenint en compte criteris 
de qualitat i de sostenibilitat en el cas dels serveis socials».

La mateixa Directiva 24/2014, al seu article 77, apartat 1., sobre contractes re-
servats per a determinats serveis, estableix que els Estats podran disposar que els 
poders adjudicadors puguin reservar per a determinades organitzacions –només per 
aquelles que no hagin tingut un contracte per l’execució dels mateixos serveis en 
els tres anys anteriors– el dret a participar «en procediments d’adjudicació de con-


