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L’origen del debat és un cas de 
violència de gènere 



h"p://www.lavanguardia.com/encatala/
20160415/401115433555/un-mosso-de-baixa-
mata-l-exparella-amb-l-arma-oficial.html	



Es tracta de violència de gènere  
Estem en contra de tot tipus de violència 







Obligatorietat per als membres del 
cos de Mossos d’Esquadra de 
sotmetre’s a exàmens psicofísics 

•  «Article 44 
•  »1. El departament competent en matèria de policia ha de vetllar 

perquè els seus membres mantinguin les aptituds psicofísiques 
necessàries per a exercir llurs funcions. A aquest efecte, els membres 
del Cos de Mossos d'Esquadra s'han de sotmetre als exàmens que es 
determinin per tal de garantir llur aptitud psicofísica. Amb aquesta 
finalitat, es poden subscriure contractes o convenis de col·laboració 
amb professionals mèdics o entitats sanitàries. 

•  »2. Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra tenen dret a la 
vigilància de la salut d'acord amb el pla de prevenció de riscos 
laborals que s'estableixi.» 



•  Tenen previst què faran amb aquells mossos/es que no 
passin els exàmens psicofísics? 

•  Tenen previst que algun mosso/a es negui a passar aquests 
exàmens? 

•  Tenen vostès l’informe de Agència de Protecció de dades 
respecte a la documental mèdica d’aquestes persones? 

•  En relació als contractes es vol permetre per llei el control 
per part d’empreses privades, saben que qui paga mana i 
pot fer i desfer?  

•  Saben que existeix el secret professional dels metges i la 
privacitat de dades mèdiques? 





Facultatiu/iva “especialista en avaluació mèdica”: 
competències “totpoderoses” al cos de Mossos 

d’Esquadra 
 







Com tracta Interior les baixes? 





Tenim condemnes penals per violència de gènere, per 
maltractar animals, etc., però no tenim per discriminació a 
discapacitats  (art. 314 CP).  
 
Això també és violència. 
 



Tots els grups parlamentaris van firmar un 
document amb el qual assolien el compromís de què 
la proposició de llei de segona activitat es tornaria a 
presentar a la següent legislatura 





Primer reglament de segona activitat d’un 
cos policial totalment adaptat a la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat 



El Departament treu places d’auxiliar administratiu en que el 
consta el següent: 
Funcions: Atendre i informar al ciutadà en relació amb els 
procediments administratius relatius a possibles fets 
delictius. Recollir denúncies. 
 



Mosso atropellat per furgonetes antiavalots 



Mosso accidentat en vehicle logotipat 







Moltes gràcies per la 
seva atenció 


