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COMISSIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
SOBRE MOSSOS D’ESQUADRA AMB DISCAPACITATS 

 
Dijous, 28 de maig de 2015. 
 
Hem assistit a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya sobre la situació de les persones 
amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra. 
 
Han intervingut l’Àngel Gómez-Quintero, President de l’Associació d’Incapacitats Laborals-
Mossos d’Esquadra (AIL-MED), l’Evaristo Camacho, membre de l’Associació i en Luis Cayo Pérez, 
President del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 
organisme oficial a Espanya de seguiment per promoure, protegir i supervisar la Convenció de 
l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 
 
Resumir-vos que les compareixences dels interlocutors han estat realitzades en presència dels 
partits polítics amb representació al Parlament. 
 
La comissió ha servit per exposar la crítica situació de discriminació que estem patint els 
funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra que són declarats amb una discapacitat. Situació que 
deixa en evidència que les coses no s’estan portant gens be i de les quals s’està demanant 
mesures urgents pels treballadors/res afectats. 
 
Les compareixences pels dos presidents de les associacions AIL-MED i CERMI han estat clares i 
concises per denunciar l’incompliment del dret comunitari del Govern de la Generalitat per 
discriminació per raó de discapacitat en relació al dret al treball dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra. 
 
Cal destacar la compareixença del company Evaristo Camacho. Un relat demolidor de la situació 
viscuda en primera persona i de com s’estan portant les coses a la Direcció General de la Policia 
amb els discapacitats que ha posat els pèls de punta a tots els presents. Les seves dues 
intervencions han esclatat en aplaudiments de solidaritat de tots els presents. Inclosos els 
representants polítics. 
 
En aquest sentit, dir-vos que s’han recollit propostes i el compromís exprés de tots els partit 
polítics presents per acabar amb aquesta dramàtica situació. Una problemàtica que estem 
patint dins el Cos de Mossos d’Esquadra i de la qual ens caracteritza un col·lectiu hipòcrita per la 
mala fe, la poca voluntat, l’immobilisme o el desinterès amb els afectats i de la qual tots/es estem 
exposats a patir. 
 
Us seguirem informant. 


