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COMUNICAT 
AILPOLD es va constituir per la necessitat de defensar els drets dels policies locals que havíem estat 

expulsats dels seus cossos policials respectivament. Perquè cap POLICIA fos discriminat per raó de la seva 

discapacitat, ni rebre un tracte indigne per raó de patir-la.  Per això ha estat lluitant tots aquests anys. Perquè  

no es vulnerin els seus els drets, assumint el principi d’igualtat i no discriminació, en referència a la situació 

administrativa de segona activitat. I perquè tot funcionari discapacitat sigui reubicat automàticament a una 
plaça de segona activitat, sense perdre cap dret com a funcionari.  

Tot això, s’ha anat construint amb grans esforços de tots els seus afiliats. AILPOLD és una 
Associació i no un sindicat. No disposa de cap recurs econòmic (no cobrem quotes ni disposa 
de subvencions). Tot s’ha fet amb la dedicació personal i sempre estant a disposició d’aquells 
sindicats que ho han sol·licitat i ho continuarà fent si així ho desitgen  

Des de la nostra Associació volem manifestar els següents fets ocorreguts a l’última sessió de la Comissió de 

Presidència del passat 14 de març  de 2018 i que són sota el nostre cirteri d’una gran irresponsabilitat i 
gravetat política: 

1.- Aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona liderat per la seva actual Alcaldessa Ada Colau ha votat en 
contra perquè no s’apliqui la Convenció de l’ONU, i en concret dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat. I es diuen Govern d’Esquerres i que vetllen pels drets humans. Seran només dels que ells 
volen. 

2.- Es debatia una proposició a instàncies del grup municipal de ERC i que han votat a favor tota la resta 

de grups municipals PSC, C’s, PP, Pdcat, CUP i regidor no adscrit per fer un nou Reglament adaptat a 

la normativa de referència internacional, nacional i autonòmica. El Govern no va dir absolutament res. La 

resposta va ser llegir pel Gerent de RRHH sr. Ferran Daroca un informe, que segons la pròpia oposició es 

tracte d’una “pantomima” jurídico-tècnica. Amb les conclusions ja fetes abans d’iniciar-se la Comissió 

d’experts que varen formar part en la seva elaboració. Ni el Comissionat sr. Amadeu Recasens, diuen res. 

Aquest és el nivell i manera de fer política. Llegir un informe per NO fer res i que passi el temps.  A més 

d’ignorar a la resta de partits que han estat escollits pel poble de Barcelona. I això és democràcia i 
respecte cap a la voluntat del poble? 

3.- Ni informes a favor de la regulació de la pròpia Síndica de Barcelona ni del Síndic de Greuges ni 

l’admissió d’una denúncia del cas d’un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que afecta a la pròpia 

institució han servit perquè aquest Govern faci alguna cosa. Continuen expulsant a aquells agents que han 

patit una discapacitat sobrevinguda. Cap readaptació del seu lloc de treball dintre o fora del cos. Que és 

pensa aquest Govern que farà doncs es agents de la Guàrdia Urbana si saben que els faran fora? Es garanteix 
així la seguretat pública? 

4.- És clara i manifesta l’excessiva lentitud per fer les modificacions necessàries. I negativa a 
reiterades peticions de les forces sindicals, polítiques i associatives.  
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A continuació es fa un recull d’algunes de les accions que ha portat a terme AILPOLD des de la seva 
constitució:  

24 de maig de 2012.  

Primers contactes i reunions amb grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Precisament amb una 

regidora del Grup Municipal del Partit dels Socialistes (PSC) amb una situació d’incapacitat permanent 

absoluta pel 78% de discapacitat física i mobilitat reduïda com era el cas de la Sra. Pilar Díaz que recentment 
havia pres possessió de l’acta de regidora i ens va rebre a les dependències de l’Ajuntament de Barcelona.  

20 de novembre de 2014:  

Aprovació de la 1a moció per majoria absoluta a la Comissió de Seguretat i Mobilitat a petició del Grup 

d’Unitat per Barcelona (SI+ERC) conjuntament amb el Grup del Partit Popular (PP) El text deia el següent:  

“(M1115/12707) La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda instar al Govern municipal a revisar el 

compliment del Reglament de Segona Activitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona per tal de garantir la 

continuïtat dels membres d'aquest cos policial que adquireixin algun tipus de discapacitat en l'exercici de 

les seves funcions i, si s'escau, adaptar-lo a la convenció de l'ONU dels drets de les persones amb 
discapacitat. 

07 de Gener de 2015 

El CERMI publica informe “Análisis de Legalidad, desde el punto de vista de igualdad y no discriminación, 

de la situación de la policía local de Cataluña en relación al pase de segunda actividad” on s’acredita la 

vulneració per raó de discapacitat i la no adaptació normativa. 

19 de Febrer de 2015 

Es sol·licita a la Comissió de Seguretat i Mobilitat a la part d’Impuls i Control  la següent pregunta que deia 

així: (M1115/14076) “Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada a la Comissió de 
Seguretat i Mobilitat en data 20 de novembre de 2014” 

No va haver-hi resposta per part del Govern ni les persones encarregades de executar-ho. Tot i rebre 

comunicació via email del l’antic Gerent de Recursos Humans, sr. Carles Arias on es manifestava que 
AILPOLD seria cridat a la imminent constitució de la Comissió de Valoració. Aquest fet mai va succeïr. 

27 de maig 2015 

Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) dóna suport a les accions 

iniciades per les associacions que els representen i reclama la revisió de la normativa per garantir la plena 
igualtat i no discriminació dels agents amb discapacitat 

28 de maig 2015 

Reunió amb la Hble. Presidenta del Parlament de Catalunya Núria de Gispert i Català abans de la 

compareixença a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, per informar sobre la situació de les 
persones amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra i Policies Locals amb relació als drets humans.  

13 de Juliol de 2015 

Un altre fet a destacar és el compromís que van adquirir de tots els Grups Parlamentaris del Parlament de 

Catalunya de tramitar la proposta de Llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bombers 

i Mossos de la Generalitat i al de les Policies Locals per la propera legislatura com a conseqüència de  
l’eleccions autonòmiques anticipades aquesta va decaure.  
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01 de setembre de 2015 

Es publica informe que s’envia a Nacions Unides per part de l’organisme que vetlla de l’aplicació de la 

Convenció de l’ONU posant com a exemple a l’Ajuntament de Barcelona i considera que es tracta d’una 

“il·legalitat normativa per vulnerar el principi de jerarquia normativa, per ser més 
restrictiu el desenvolupament reglamentari que l’establert per la llei”. 

23 de setembre 2015  

Reunió amb el Comissionat sr. Amadeu Recasens per delegació del Gabinet d’Alcaldia.  En aquesta van 

exposar la petició de la constitució de la Comisssió de Valoració en la major brevetat possible. (la qual ja 

estava constituïda i ni tant sols ell ho sabia per manca d’informació del departament de Gerència de RRHH. 
Així com les forces municipals com ERC o PP que van ser les impulsores de la moció ). 

16 d’octubre 2015  

Es presenta queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona a instància d’aquesta al tenir coneixement de 

l’acceptació de Nacions Unides de la demanda d’un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Expedient 
núm. 15Q000935-FR. 

2 de Novembre 2015 

L’oficina de Drets Humans de Nacions Unides admet a tràmit la denúncia del Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) arran de la situació de discriminació d’un agent de 

la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta de la primera vegada que Espanya ha estat 
denunciada davant l’ONU per falta d’igualtat de les persones amb discapacitat.  

11 de Desembre 2015 

El Síndic de Greuges demana a Interior que s’aturi l’exclusió del passi a segona activitat dels mossos amb 

incapacitat permanent total. Destaca que un dels principis que consagra la Convenció Internacional sobre els 

drets de les persones amb discapacitat és el manteniment de l’ocupació en els casos de discapacitat 

sobrevinguda, concretament el seu article 27 sobre treball i ocupació assegura a les persones amb 

discapacitat el dret a treballar en igualtat de condicions que la resta. I per analogia i ser la mateixa 
reivindicació es fa extensible a tot el col·lectiu de la Policia Local a Catalunya.  

20 de gener 2016 

Prec del Grup Municipal d’ERC  que deia així: “Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès, a la Comissió 

de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en data 21 d’octubre de 2015 amb el 

contingut següent: “Que es prenguin totes les mesures necessàries per tal que els membres de la GUB que 

tinguin una discapacitat que no els permeti acomplir amb el servei ordinari, puguin exercir el seu dret a 

passar a la situació de segona activitat i, es convoqui la comissió d’estudi per la reincorporació dels agents, 

aprovada per la Comissió de Seguretat i Mobilitat, de 20 de novembre de 2014, per vetllar per la integració 
professional i aturar la discriminació laboral d’aquest col·lectiu” 

28 de gener 2016 

S’aprova per unanimitat en el Ple Ordinari de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, la Moció de suport a la 

proposta del Reglament de la Segona Activitat per a la Policia Local de Cerdanyola del Vallès presentada per 

la USOC i amb la col·laboració de les Associacions per a la Integració Laboral AILPOLD, AILMED I 
AILBOLD. Que finalment es durà a terme un any més tard amb la seva publicació al BOPB el 16 de Gener. 
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1 de Febrer de 2016 

Prec del PP M1519/2517 que diu així: “Que des del Govern Municipal se’ns informi de quins han estat els 

criteris de selecció per la constitució de la Comissió Tècnica de Valoració; qui forma part d’aquesta Comissió, 

i que s’incorporin com a membres d’aquesta Comissió a les persones afectades a través les associacions més 

representatives per la Integració laboral de Forces i Cossos de Seguretat de Catalunya” El resultat ha estat un 

silenci i cap resposta envers la petició. Havien passat pràcticament 2 anys per constituir una Comissió. 
Quina efectivitat per part del Departament de RRHH liderat pel sr. Ferran Daroca, no? 

25 de Febrer de 2016 

Després de quasi 2 anys de la moció aprovada ens convoquen a una sessió de la Comissió de Valoració 

constituïda segons decret d’alcaldia el 25 de març de 2015 a la qual només tenim dret a ser escoltats. Tot i les 
reiterades peticions de les forces sindicals, polítiques i associatives per tenir veu i vot. 

7 de març de 2016  

Carta President del CERMI dirigida a l’actual alcaldessa sra. Ada Colau i on posa de manifest  la 

discriminació i expulsió dels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona: “…Se trata de una discriminación 

estructural, deliberada y permanente par razón de discapacidad, que supone vulneración del derecho a la 

igualdad de oportunidades y de trato, a la acción positiva y a los ajustes razonables que asisten a toda 

persona con discapacidad residente en un país cuyo Estado de pertenencia es parte de la Convención 
supracitada de 13 de diciembre de 2006….”  

Encara espera resposta el màxim representant de les persones amb discapacitat i 
organismo que s’encarrega de l’apliació de la Convenció de l’ONU. 

18 de març de 2016  

Es publica informe que el CERMI remet a NNUU on per segona vegada es parla i s’acredita de la 

discriminació per raó de discapacitat a l’Ajuntament de Barcelona i es publica la comunicació individual 

acceptada a tràmit (la primera en contra l’Estat Espanyol arran del cas d’un Agent de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona) per l’incompliment de l’article 27 de la Convenció de Nacions Unides.  I l’alcaldesa sense 
aparèixer ni donar cap resposta. 

2 de maig de 2016  

Acceptada la segona demanda per l’oficina de drets humans de Nacions Unides i la seva admissió d’una 

comunicació individual al Comitè sobre els drets de les persones amb discapacitat de l’ONU. Es denuncia a 

Espanya, en concret a l’Ajuntament de Figueres, per discriminació per raó de discapacitat. La Comunicació 

parteix del cas d’un funcionari de la Policia Local de l’Ajuntament de Figueres, que en 2008 va tenir un 
accident de trànsit que li va ocasionar una discapacitat 

5 de maig de 2016 

El Parlament de Catalunya, igual que ha fet el Síndic de Greuges, reconeix que les normes no estan 
adaptades a la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat. El Ple del Parlament va 
aprovar la moció per 131 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. Amb aquesta Moció “el 

Parlament de Catalunya insta el Govern a: “Adaptar normativament els valors i els mandats de la Convenció 
sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides el 2006.” 
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23 i 26 de Maig de 2016 

Ada Colau presenta Pla Director de la Guàrdia Urbana de Barcelona on no es contempla la adaptació de llocs 

de treball al agents amb una discapacitat sobrevinguda. Novament l’aplicació de la Convenció de l’ONU per 

ella no és d’aplicació pels agents de la Guàrdia Urbana. Tant sols 3 dies més tard se’n va a Nova York en 
defensa dels drets humans a la seu de Nacions Unides mentre ella els vulnera a Barcelona. Sense comentaris! 

24 de Maig de 2016 

Una sentència dóna la raó a un Sergent de la Guàrdia Urbana de Lleida a passar a segona activitat amb 
efectes des del primer dia de declaració d’incapacitat permanent total  

1 de Juliol 2016 

El Síndic de Greuges reitera a la Conselleria d’Interior que s’ha d’adequar a la Convenció sobre els drets de 

les persones amb discapacitat la normativa existent i li recorda que la Convenció forma part del nostre 

ordenament intern i consagra entre els seus principis bàsics el manteniment de l’ocupació en els casos de 
discapacitat sobrevinguda 

5 d’Octubre 2016 

L’Ajuntament de Palafrugell aprova el primer reglament de segona actividad d’un cos policial 
totalment adaptat a la Convenció Internacional sobre els Drets de las Persones amb Discapacitat. AILPOLD 
va participar al llarg de gairebé de 2 anys en la seva elaboració. El mateix que volíem per Barcelona. 

19 d’octubre 2016 

El concejal de Presidència, Eloi Badia, va assegurar en Comissió que l’Ajuntament treballaria per l’elaboració 

d’una normativa sobre la denominada segona activitat. A instàncies del Grup Municipal del PP, en un 
període no superior a tres mesos i que emetrà un informe sobre com aplicar-ho. Encara esperem..... 

3 de desembre 2016 

És reconeix a un afiliat d’AILPOLD i company de la Policia Local de Figueres mitjançant moció aprovada al 

Ple de l’Ajuntament de Figueres el tracte discriminatori per raó de la seva discapacitat i estudien 

reincorporar-lo. Fins arribar a aquest punt s’havien fet múltiples reunions i gestions amb les forces 
municipals a l’oposició.  

16 de Gener 2017 

La Síndica reconeix manca de col·laboració per part de la Gerència de Seguretat i Prevenció i 

demana disculpes pel temps transcorregut des del plantejament de la primera queixa A més, sol·licita que 

s’apliquin mesures per continuar al Cos de la Guàrdia Urbana pels agents amb una discapacitat sobrevinguda 

mitjançant carta adreçada al President de la Associació per la Integració Laboral de Policies 
Locals amb Discapacitat Expedient núm.15Q000935-FR. 

26 de Gener 2017 

AILPOLD participa a Sevilla a la 1ª Ponencia del suicidio en el ámbito policial: Causas y prevención  

1 de febrer 2017 

AILPOLD es reuneix al Congrès del Diputats amb totes les forces polítiques amb representació per exposar 
l’actual discriminació que pateixen les policies locals d’arreu d’Espanya per la NO aplicació de la Convenció. 
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26 de Juliol 2017 

C’s van presentar l’iniciativa de proposició de llei de regulació de la segona activitat que van donar suport 

PSC, PP i CSQP. Després de més de 2 anys realitzant reunions i gestions parlamentàries JxS i la 
CUP van votar una esmena a la totalitat incomplint el seu compromís adquirit al 2015. 

07 d’octubre 2017 

Una nova sentència favorable d’un afiliat a AILPOLD de la Policia Local de Sant Celoni del TSJC, secció 4a. 
Referent a la 2a activitat i compatibilitat amb una discapacitat. 

17 de Novembre de 2017 

AILPOLD es reuneix amb totes les forces polítiques del Parlament de Canàries perquè es reguli una nova llei 

de Coordinació de Policies Locals que contempli la Convenció de l’ONU on s’acorda la seva compareixença a 
la Comissió de Discapacitats. 

30 de novembre 2017 

Sentència favorable d’un afiliat a AILPOLD del Tribunal Superior de Justicia de Murcia manifestant el seu 
dret a la situació de segona activitat. 

28 de desembre 2017 

Sentències favorables del TSJC on es diu que és il·legal l’actuació d’Interior i de la Direcció General de la 
Policia en jubilar forçosament a dos mossos d’esquadra per incapacitat permanent 

18 de Gener 2018  

Una altra Sentencia favorable núm. 12/2018 amb data 18 de gener de 2018 d’un afiliat a AILPOLD de la 

Policia Local de Palamòs. Es reconeix la seva reincorporació amb una discapacitat i el pagament retroactiu 
des del seu cessament.  

22 de Febrer 2018 

AILPOLD participa en l’aprovació al municipi de Gavà d’una moció per la regulació del Reglament de segona 
Activitat en un termini no superior a 4 mesos. 

14 de març de 2018 

AILPOLD participa en la Comissió de desenvolupament del Reglament de 2a Activitat al municipi de 
Palamós com assessor de les seccions sindicals. 

15 de març de 2018 

AILPOLD participa en la Comissió de desenvolupament del Reglament de 2a Activitat al municipi de Gavà 
com membre i assessor de les seccions sindicals. 

AILPOLD ha assessorat o continua assessorant a companys i diferents seccions sindicals de policies locals de 

municipis a Catalunya com: La Garriga, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, L’Hospitalet de 
Llobregat, Vic, Sant Cugat de Vallès, Martorell, Castelldefels, Vilaseca, Palamós... 

AILPOLD compareixerà el proper dia 27 de març al Parlament de Canàries, en defensa dels drets 
dels Policies Locals de Canàries amb una discapacitat sobrevinguda a la Comissió de Discapacitats.  

Ha participat amb múltiples reunions amb representants polítics de l’Ajuntament de Madrid per un canvi 

normatiu i està fent tràmits també amb l’Assemblea de Murcia perquè s’iniciïn els tràmits d’un canvi 
legislatiu a la Llei de Coordinació de les Policies Locals. 


