Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra

MODEL DE COMUNICACIÓ DE TEMES DE L’ORDRE DEL DIA PER AL CONSELL DE LA POLICIA

TEMA
DIVISIÓ D’AFERS INTERNS – OBLIGACIÓ D’ASSISTÈNCIA I COMPENSACIÓ
El reglament disciplinari del cos de mossos d’esquadra preveu la pràctica d’un tràmit anomenat Informació Reservada, tràmit
que ni l’Àrea d’Investigació Interna ni l’Àrea Disciplinària tenen clar com funciona donat que uns citen als agents com a
testimonis, els altres com a investigats, i d’altres que diuen que no existeix ni una figura ni una altre.
A més, en la majoria d’ocasions el que s’està fent realment és un frau de llei: s’utilitza la Informació Reservada per A iniciar
veritablement un procediment sancionador contra un agent, però aprofitant-se del tràmit per no facilitar informació al
respecte, no donar còpia de la denúncia o de la resolució que ha decidit iniciar el tràmit d’informació reservada i ni tan sols
còpia de la declaració que signa l’interessat. Aquesta situació de clandestinitat imposada pel Cap de la Divisió d’Afers
Interns es contrària a qualsevol dret de defensa.

OBSERVACIONS
De conformitat amb el que preveu l’art. 53.c) i 53.g) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, i de l’art. 2.c) i 2.g) del Decret 145/1996,
de 30 d’abril, sol·licitem que el Ple del Consell de Policia aprovi la moció i es presenti la proposta indicada davant el Director
General de la Policia en les seves competències fixades pel Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció
policial de la Direcció General de la Policia.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra
PROPOSTA
1. S’INFORMI com es compensa les assistències tant al tràmit d’informació reservada com expedient disciplinari quan són
citats per l’Àrea Disciplinària o l’Àrea d’Investigació Interna; si estan obligats a assistir a les declaracions quan gaudeixen
d’un permís per malaltia; si les citacions són derivades de la seva relació funcionarial/de treball i per tant ha de respectar-se
els descansos i horaris establerts al Decret 146/1996, així com el règim de compensacions en aplicació per coeficients.
2. Aprovar MOCIÓ I PROPOSTA adreçada al Director General de la Policia consistent en què dicti les normes escaients per
tal que:
a) Es diferenciï en tràmit d’Informació Reservada la condició de “testimoni” o “d’investigat” de l’agent que es citat a
declarar.
b) Que en cas que se li citi com a “testimoni”, no es pugui deduir cap tipus de responsabilitat vers la seva persona d’allò
que hagi manifestat, ni directa ni indirectament.
c) Que en cas que sigui citat com a “investigat” o “pre-investigat”, tingui dret a accedir amb antelació suficient a la seva
declaració a còpia de tot el procediment.
d) Que s’indiqui expressament si l’agent citat està obligat o no a les citacions que es facin, com obligació derivada del

seu lloc de treball amb tot allò que comporta com ara el respecte al temps de descans i les
compensacions/indemnitzacions per raó del treball.
e) Que es doni a escollir als agents que les declaracions a Informació Reservada es pugui fer bé presencialment al seu lloc de
treball i en horari laboral, o bé mitjançant escrit d’al·legacions.
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