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Elisabet Abad i Giralt
Secretària General del Departament d’Interior
Govern de Catalunya
Carrer de la Diputació, número 355 (08029) Barcelona
Assumpte: Disfuncions en el servei jurídic del Departament d’Interior i en la defensa de
les persones membres del cos de mossos d’esquadra.
Senyora,
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), amb el present escrit us vol fer avinents i
denunciar el que suposa un mal i deficient funcionament del Servei Jurídic del Departament
d’Interior, en la defensa de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.
La nostra organització sindical ha tingut accés a una nota informativa realitzada per un Cap
de Torn del cos de mossos d’esquadra (Gaudí 900) que evidencia una deixadesa de les
funcions del servei jurídic del Departament. Una mancança que, per les especials funcions
que realitza la Policia de la Generalitat durant les 24 hores dels 365 dies l’any, no ens podem
permetre.
El fet és que divendres 7 d’agost del 2020, una dotació actuant del cos de mossos d’esquadra
(tal i com consta en la nota informativa amb número de registre 18697/2020 NI
USCSTANDRE) va ser agredida en l’exercici de les seves funcions, patint ambdós integrants
de la patrulla lesions de consideració amb resultat d’incapacitat temporal.
Deixant de banda que en el document al qual ha tingut accés SAP-FEPOL es denuncia en
primera instància, una clara mancança d’efectius (aspecte àmpliament denunciat per la nostra
organització sindical amb la conseqüent reivindicació d’aprovar bosses d’hores estructurals
per corregir-la), queda reflectida també la detenció de l’autor de les agressions, qui va passar
a disposició el cap de setmana del 8 i 9 d’agost.
El problema esdevé quan, havent ocorregut els fets en divendres amb resultat recordem de
lesions invalidants, cap membre del servei jurídic va assistir als efectius lesionats. El
desemparament d’aquests efectius policials ha estat absoluta i la manca de defensa jurídica
dels seus interessos (que haurien de ser també els del Departament d’Interior) ha estat
flagrant.
I és que a la mateixa nota informativa (feta pels efectius policials en resposta a la indignació
soferta), Gaudí 900 deixa constància que sis dies després dels fets, l’advocada Teresa Malla
els va informar que l’agressor s’havia conformat amb la pena demanada pel Ministeri Fiscal
no havent tingut ni tant sols, la possibilitat de ser escoltats ni vistos per l’Autoritat Judicial, així
com tampoc de participar en l’acte de judici ràpid del Jutjat d’Instrucció 32 de Barcelona.
Davant la sorpresa per aquests fets i en resposta de la mateixa lletrada, aquesta els va
informar que els serveis jurídics del Departament no es van personar com acusació particular
perquè “no disposen d’un servei d’urgències jurídiques” a través del qual rebin els casos
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fora de l’horari de treball. Per tant la lletrada del Departament va reconèixer que li havien
assignat el cas massa tard.
La decepció, la indignació i la manca de seguretat jurídica (paraules textuals extretes de
la pròpia Nota Informativa) ha estat flagrant, evident i considerable. I és que després d’haver
estat agredits en l’exercici de les seves funcions (recordem també per no haver pogut tenir
recolzament en l’actuació) els efectius afectats esperaven una defensa contundent dels seus
interessos per part del Departament d’Interior.
Però lamentablement, per l’absència d’aquest servei d’urgències jurídiques no ha estat així i
el desemparament ha estat absolut. A l’efecte, la nostra organització sindical considera
d’extrema gravetat aquests extrems. No és la primera vegada que denunciem alguna
deficiència com la que en aquest escrit us exposem i de la mateixa manera que així ho han
observat alguns serveis del cos, SAP-FEPOL ha reprovat al Departament la manca de
recursos humans que pateix el seu servei jurídic.
No és de rebut que les persones membres del cos de mossos d’esquadra (malgrat reconeixem
l’esforç per publicar les darreres convocatòries d’accés) hagin de patir les conseqüències
d’una manca d’efectius. La creació d’una bossa d’hores estructurals que minimitzi l’impacte
negatiu que aquest fet genera en el servei de seguretat pública de Catalunya és més que
necessari. Però menys de rebut és que les persones membres del cos de mossos d’esquadra
no estiguin cobertes jurídicament les 24 hores del dia els 365 dies l’any.
Les organitzacions sindicals en infinites ocasions hem suplert aquest deficient servei jurídic,
havent d’assumir nosaltres el cost d’una defensa que els mossos i les mosses esperen que
sigui el seu Departament qui se l’ofereixi. I que a més sigui de garantia, com el servei que ells
i elles realitzen. Però lamentablement això no és així.
És per això que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) us insta com a Secretària
General del Departament d’Interior que en primer lloc us interesseu individualment pels
efectius afectats per aquesta situació i en segon terme, que feu les gestions oportunes per tal
que casos com aquests no es tornin a repetir.
Atentament,

Pere Garcia Quer
Secretari General del SAP-FEPOL
Barcelona, 28 d’octubre del 2020.
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