COMUNICAT
Assumpte: Reglament de segona activitat Catalunya

Des de la Secretaria Autonòmica de Administració Local i Forçes i Cossos de Seguretat, vol
transmetre el meu total compromís i ferm recolzament mitjançant aquest comunicat a l’Associació
per la Integració Laboral de Policies Locals amb Discapacitat (AILPOLD) i les Associacions de
Mossos d’Esquadra i Bombers agermanades (AILMED i AILBOD)
Així posem en coneixement de tots els agents de policies locals de Catalunya i resta de forces i cossos
de seguretat, resta d’actors socials, partits Polítics, mitjans de Comunicació i a la societat civil, el
següent fets i EXPOSEM:
-

A data d’avui encara hi ha molts municipis d’arreu de Catalunya continuen expulsant fora
del cos per raó de la seva discapacitat o pitjor encara s’amaguen o reben pressions per
renunciar a un dret que els hi pertoca com a d’altres cossos i forces, entre ells mossos
d’esquadra i bombers de la Generalitat.

-

Existeixen ja municipis com Palafrugell que han regulat el seu reglament de segona activitat
d’un cos policial totalment adaptat a la Convenció Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat, i var instar a la resta de municipis a que també aprovin els seus
respectius reglaments, tal i com preveu la Llei de Policia Local de Catalunya. Aquest
reglament va ser un treball conjunt amb l’Administració pública i les Associacions que
reconeix els drets laborals dels policies locals amb discapacitat, i esdevé una eina útil a l’hora
de posar en pràctica les mesures que facilitin aquesta transició a una altra tasca.

-

Que en funció del municipi o administració dependent pots continuar treballant pe raó de la
teva discapacitat. Fet que considerem totalment discriminatori.

-

Que amb data 13 d juliol els grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya
van signar compromís i van registrar proposta de llei envers la regulació de la segona activitat
als cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les
Policies Locals.

-

Que amb data 27 de juliol i després de més gairebé 2 anys esperant que es tramités la proposta
de llei Junts pel Sí y la CUP van tombar la llei de 2a activitat adaptada a la Convenció de
l’ONU i vàrem votar contra els drets dels discapacitats.
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-

Que just abans que s’acabés el termini el grup Junts pel Sí va presentar al registre el dimarts
25 de juliol una altra proposició de llei que entre d’altres coses no contempla i malgrat tractar
de persones amb discapacitat, no fa esmena enlloc a la Convenció sobre els drets de les
persones amb discapacitat ni cap normativa sobre els seus drets (totes d’obligat compliment).
D’altra banda, es recull que els discapacitrats amb IP Totals si són per malaltia o accident no
laboral van al carrer (però a Bombers no). També que els discapacitats amb IP Totals si són
per accident laboral poden treballar però el tribunal de 2ª activitat pot reduir jornada i
retribucions per raons mèdiques o denegar la segona activitat, la qual cosa pot comportar que
també vagin al carrer.. Així com, l’expulsió directe per a discapacitats amb una IP Absoluta
i Gran Invalidessa.

-

Que s’han realitzat per part de diferents estaments públics, com ara la Síndica de Barcelona,
el Defensor del Poble i representants com el President del CERMI (entitat que aglutina a més
de 3.8 milions de persones amb discapacitat i 8.000 associacions) manifestacions respecte a
la regulació i situació de vulneració per no regular la segona activitat dels cossos i forces de
seguretat a Catalunya

-

Que entenem que l’aplicació de la Convenció és extensible a d’altres treballadors públics com
ara funcionaris de presons o agents rurals entre d’altres.

-

Que existeixen ja d’altres CCAA que han regulat la segona activitat.

Que per tot això abans exposat SOL·LICITEM als partits Polítics que concorren a les properes
eleccions autonòmiques:
-

Que les forces polítiques introdueixin dins els seus programes electorals el compromís de
regular la segona activitat en les forces i cossos de seguretat a Catalunya, que aquesta també
s’ampliï als Funcionaris de Presons i als Guardes Forestals, i s'invoqui i s’apliqui la
Convenció de Drets de les persones amb discapacitat al formar aquesta part del nostre
ordenament jurídic.

Cordialment,
Eugenio Zambrano Rivero
Secretari d’Administració Local Autonomic
CSI-F Catalunya
ezambrano@csi-f.cat
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