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CATALUNYA Mosssos amb lesions cròniques reclamen el dret de treballar 

Una associació de mossos amb discapacitat afirma que hi ha uns 400 agents que amaguen 
les seves malalties 
L'Associació per a la Integració Laboral del Mossos d'Esquadra amb Discapacitat afirma que en aquest cos policial hi ha entre 300 i 400 
agents que amaguen les seves malalties, ja que quan a un policia se li diagnostica una incapacitat total "se l'aparta del servei", tal com ha 
explicat el president d'aquesta entitat, Àngel Gómez-Quintero 
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L'Associació per a la Integració Laboral del Mossos d'Esquadra amb 
Discapacitat afirma que en aquest cos policial hi ha entre 300 i 400 agents 
que amaguen les seves malalties, ja que quan a un policia se li diagnostica 
una incapacitat total "se l'aparta del servei", tal com ha explicat el president 
d'aquesta entitat, Àngel Gómez-Quintero.  
 
Representants de l'associació han expressat aquest dijous les seves 
reivindicacions davant de la comissió parlamentària de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, on han denunciat la situació de discriminació que 
pateixen sent membres del cos de Mossos d'Esquadra quan, per causa de 
malaltia o accident laboral, queden incapacitats per resolució de l'Institut 
Nacional de la Seguretat Social. 
 
Demanda 
Segons ha explicat Gómez-Quintero, la proposta del departament d'Interior 
sobre l'esborrany del decret de segona activitat, que actualment es negocia 
amb els sindicats, no respecta la normativa de la llei 10/94, reguladora del 
cos de Mossos d'Esquadra. Per això, han presentat una demanda davant de 
la direcció general de Treball, assumptes socials i igualtat d'oportunitats de la
Comissió de la Unió Europea, on s'indica que la Generalitat ha incomplert la 
normativa europea sobre discriminació per raó de discapacitat. 
 
El president d'aquesta entitat ha destacat que actualment hi han molts 
problemes al cos amb els agents que no cobren pequè se'ls ha declarat 
incapacitats totals, tot i que cobren una pensió, però en altres departaments 
els funcionaris en una situació similar sí que poden fer algun tipus de 
tasques. 
 
Gómez-Quintero reclama que s'apliqui "l'actual llei de Mossos del 94" ja que 
"allà queda regulada tota la normativa sobre els funcionaris que queden en 
estat d'incapacitació laboral" i "poden ser recol·locats en altres departaments 
de la Generalitat". 
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