EL GOVERN HA APROVAT AVUI EL DECRET DE
SEGONA ACTIVITAT
Un cop ha passat els tràmits de valoració per part de la Comissió Jurídica
Assessora i la Comissió Tècnica de la Funció Pública, el Decret que ha de regular
la situació administrativa especial de segona activitat ha estat aprovat avui pel
Govern de la Generalitat. Ara únicament manca la seva publicació en el DOGC, que
esperem es produeixi abans de finalitzar l’any.
El Decret ha hagut de ser modificat d’acord amb els dictàmens d’ambdues
comissions, però en cap cas comporta canvis de fons substancials pel que fa a
l’Acord Sindical signat en data 22 d’abril de 2008.
El Decret preveu que el passi a segona activitat per la disminució de les capacitats
físiques o psíquiques sense que hi hagi incapacitat permanent total, absoluta o una
gran invalidesa serà un procés progressiu d'adaptació del lloc de treball a les
circumstàncies del funcionari.
El decret també determina la provisió de llocs de treball no policials en la Direcció
General de la Policia i de suport tècnic per als mossos amb incapacitat permanent
total. Les retribucions totals que percebran no seran mai inferiors a les percebudes
com a mosso i arribaran a la jubilació com si haguessin estat en actiu. És a dir: un
mosso amb incapacitat sobrevinguda podrà seguir treballant sense ser jubilat
forçosament.
El més urgent ara és que puguin tornar al Cos els mossos declarats actualment
amb incapacitat total permanent. El Decret preveu el termini d’un any des de la
seva entrada en vigor per efectuar la petició.
El punt segon 6 de l’Acord, preveu l’aplicació de les mateixes mesures i
condicions establertes en el Decret per aquells agents declarats en situació
d’invalidesa absoluta o gran invalidesa. Tots els agents amb invalideses
declarades ocuparan places dins del Cos de Mossos d’Esquadra.
Catalunya, 16 de desembre de 2008
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