


Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració de l’Avantprojecte 
de Llei del Sistema de Policia de Catalunya 

En ser una associació que defensa membres del cos de mossos d’esquadra creiem que estem 
legitimats per  participar i donar la nostra opinió.


Abans de respondre a les preguntes que proposen de debat obert, volem dir que aquesta llei 
s’hauria d’emparar entre altres normes en la Convenció dels drets de les persones amb 
discapacitat, cosa que anteriors avantprojectes de lleis de policia de Catalunya no feien, tenint 
en compte que hi ha persones amb discapacitat treballant en aquest cos.


A partir d’aquí, passem a respondre les preguntes que es plategen en Mecanisme de 
participació: Debat obert:  

Considera que s’ha descrit adequadament l’objectiu de la iniciativa? 

No. Segons l’Acord de Govern de 3 de març de 2020, en el punt numero, 1 es parla dels 
problemes que es pretenen solucionar i citen una sèrie de normatives, les quals fins ara no han 
solucionat res, per tal motiu, si seguim la mateixa tònica, seguirem sense solucionar res. 


També es vol utilitzar com a referència pels treballs els avantprojectes que es van confeccionar 
l’any 2008 i també els que es van presentar al Parlament de Catalunya el 2014. Són 
avantprojectes  àmpliament coneguts per l’opinió pública i deixen molt a desitjar. Si ens hem de 
basar en aquests avantprojectes, anem apanyats.  


En vista d’això, no es pot dir que s’ha descrit adequadament l’objectiu de la iniciativa.


Segons consta en l’Acord de Govern, es diu que es tracta de la unificació en un únic sistema de 
policia de Catalunya per tal d’augmentar la coordinació. Considerem que això mai serà possible i 
que l’única forma possible seria amb un sol cos policial. 


Quins objectius creu que s’haurien de preveure diferents dels proposats? 

Segons el punt 2 de l’Acord de Govern, es diu que es vol unificar el sistema per augmentar la 
coordinació i l’eficàcia, aquest és un dels seus objectius principals, i que es vol posar en marxa 
un únic sistema de policia de Catalunya. Això no és cert, perquè realment el que es vol fer és 
regular dos cossos policials en una única llei, que en el fons és com fer-ho separat, és a dir, no es 
soluciona res.


A més, es fa constar en aquest punt 2 que es desenvolupen dos cossos, el de vigilants i auxiliars 
de la seguretat pública i la implicació de la seguretat privada, cosa ja prevista en els 
avantprojectes del 2008.   




No poden haver-hi tants cossos uniformats. El sistema policial hauria de ser un sol cos policial 
com ja hem dit, i no com consta a l’Acord de Govern on es parla de desenvolupar els cossos de 
vigilants i auxiliars de la seguretat pública, és a dir, afegir més cossos per si teníem pocs.


Quan es parla d’un sistema únic s’entén un sol cos policial i desapareix el concepte de 
coordinació i competències. 


Quines mesures relacionades amb el sistema policial caldria implementar? 

Abans d’elaborar una llei saber quin projecte de seguretat pública vols. Com pot ser que en un 
projecte de seguretat pública es faci esment de seguretat privada? O és que el projecte preveu la 
privatització de la seguretat pública en alguns serveis?


Com pot ser que es faci esment de cossos com la policia portuària que pertany a l’Estat?


Tornem a repetir: cos únic, que no és el que es pretén amb l’Acord de Govern i aquesta memòria. 


Quins tipus d’actuacions serien les més efectives per regular un sistema global de policia 
de Catalunya? 

Saber quin projecte de seguretat pública vols i què necessita el ciutadà. 


Repetim: cos únic policial. Absorbir policies locals, absorbir rurals i, perquè no, també bombers. 
Tenir un sistema global de seguretat pública en un cos únic, evitant duplicitats i triplicitats de 
serveis. Estalvi, eficàcia i eficiència. Estem al servei dels ciutadans i no d’altres interessos com el 
de la seguretat privada, que entenem que no pot formar part d’una llei de policia.


Els objectius que preten l’Acord de Govern, en concret el punt 4, parla de moltes simplificacions, 
cosa que no conseguirà amb aquest avantprojecte. La solució per simplificar, repetim, passa per 
un cos únic.    


Com s’hauria d’articular la participació d’altres administracions públiques que poden ser 
afectades per la normativa que promou el Govern? 

Amb comissions de participació. Sempre partint de la base del model policial que es vulgui 
implantar, en aquest cas proposem que la base de discussió sigui un cos únic. És una cosa que 
s’hauria de fer abans de fer la normativa. 


Creieu que la configuració del sistema de cossos policials actual és suficient? 

Amb la configuració del sistema de cossos policial actual no n’hi ha ni estalvi, ni eficàcia ni 
eficiència i amb aquesta memòria i avantprojecte això tampoc se solucionarà en realitat. Totes 
aquestes mancances no se solucionen fent una llei nova i canviant l’uniforme.


En conclusió, tenim poques esperances en aquest avantprojecte. Si tan bo és, perquè no es fa 
públic l’esborrany? 


Sincerament, és una pèrdua de temps, esperem que no entri al Parlament. Deixin-ho córrer.  
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