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El Departament d’Interior reconeix deficiències en el
servei jurídic i prepara un pla d’actuació per millorar-lo
Barcelona, 2 de novembre del 2020.-

El passat 28 d’octubre, el Sindicat Autònom de Policia (SAPFEPOL) denunciava per escrit disfuncions en el servei jurídic
del Departament d’Interior, en la defensa de les persones
membres del cos de mossos d’esquadra.
En l’escrit adreçat a la Secretària General del Departament i
enviat també al Director General de la Policia, SAP-FEPOL
traslladava la decepció, la indignació i la manca de seguretat
jurídica que havien experimentat efectius del cos, en veure’s
abandonats pel servei jurídic després d’haver estat agredits en
acte de servei i haver patit lesions de consideració.
Més concretament, a inicis del mes d’agost, Gaudí-900 va
haver de fer front en solitari i com a conseqüència de la
manca d’efectius que pateix el CME, a una actuació per
violència de gènere. Sense possibilitat de recolzament, ambdós
membres de la patrulla van patir lesions de consideració per
part de la persona que finalment va quedar detinguda, en una
actuació que va requerir del suport d’un indicatiu d’ARRO.
La cosa pren gravetat, quan els efectius de Gaudí 900 (malgrat
com hem dit van patir lesions) no van rebre assistència jurídica i tot, perquè els fets es van produir en
cap de setmana. El judici ràpid es va realitzar, l’autor de les lesions es va conformar amb la pena
proposada pel Ministeri Fiscal i als nostres companys, malgrat seguien de baixa mèdica per l’abast
de les lesions (les quals no s’han pogut quantificar), ningú els ha representat en el procés.
Doncs bé! A més d’haver-se presentat l’escrit, SAP-FEPOL s’ha reunit avui amb la Secretària
General del Departament d’Interior i amb el Cap dels Serveis Jurídics, els quals des d’un primer
moment han reconegut la descoordinació que va deixar sense defensa als nostres companys.
En aquest sentit, els responsables del Departament d’Interior ens han traslladat la intenció de millorar
els canals de comunicació amb la Direcció General de la Policia, per tal d’evitar incidències com la
denunciada i posar en marxa de manera imminent, un servei d’urgències jurídiques, tal i com així
reivindicàvem en l’escrit presentat el 28 d’octubre.
Amb el Pla d’Actuació que ens ha estat traslladat en la reunió d’avui, el Servei Jurídic del Departament
d’Interior preveu millorar la comunicació d’incidències entre les Regions Policials i el propi Gabinet
Jurídic, així com també cobrir les peticions d’assistència lletrada de les persones membres del cos de
mossos d’esquadra les 24 hores del dia, els 365 dies l’any.
Per tant, des de la nostra organització sindical (satisfets amb el resultat de la reunió d’avui) esperem
que aquest nou protocol vegi la llum de manera immediata per tal que així, sentiments com els
experimentats per Gaudí-900 no els torni a experimentar cap membre més del nostre col·lectiu.
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