
 

                                                             
COMUNICAT PREMSA SPC-CAT 

 

EL CONSELL DE LA POLICIA TOMBA EL CODI 
VILLAREJO, AMB UN DEMOCRÀTIC REVÉS.  

 
És ètic imposar un Codi d’ètica contra la voluntat de la majoria? 

 
 
Des dels sindicats SPC (Sindicat de Policies de Catalunya) i CAT ( Col·lectiu Autònom de Treballadors) volem 
denunciar la forma i el fons del decret que pretén re-regular moralment, mitjançant un nou Codi d'Ètica, les 
nostres actuacions. Aquest codi ha estat elaborat per un Comitè d'Ètica, presidit pel Sr. Jiménez Villarejo, del 
qual en demanem la dimissió. 
 
Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra,  com a policies europeus considerem que ja estem dotats d’un 
codi d’ètica, el CODI EUROPEU ETIC DE LA POLICIA. Des dels sindicats sotasignats es considera que de 
voler modificar, amb la intenció d’introduir qualsevol millora a aquest text, s’hauria de fer de manera 
consensuada amb els legítims representants del col·lectiu afectat: la policia de Catalunya. Per la qual cosa 
volem manifestar:  
 
1. El projecte de Codi d’Ètica de la Policia és quelco m innecessari . Els preceptes continguts en el 
Codi Europeu d’Ètica de la Policia , recollit en la Recomanació REC (2001) 10 del Consell d’Europa i 
l’adopció de la mateixa dins del nostre sistema normatiu en la seva estricta totalitat, hagués estat la forma 
correcta i suficient d’abordar aquest tema.  
 
2. Els principis recollits en el Codi d’Ètica, i pels quals s’ha de regir la policia, ja es troben recollits en la 
normativa vigent, com la Constitució Espanyola, la Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat i la Llei 10/1994 de la Polici a de la Generalitat-Mossos d’Esquadra . 
 
3. Actualment, els policies tenim restriccions pel que  fa a l’exercici dels drets civils fonamentals  
(no tenim dret a la negociació col•lectiva, no tenim dret a emprendre accions de conflicte col•lectiu ni tenim dret 
a vaga). Així, pel que fa al sistema de drets i deures, el projecte de Codi d’Ètica ja posa de manifest quina és la 
voluntat del legislador. De tal manera, el text determina que, en l’àmbit dels drets, el Codi “en resumeix els 
fonamentals” i ”justifica certes restriccions” , textualment, en els drets dels policies . Així, tot i que Codi 
d’Ètica fa una “atenció especial al principi de no-discriminació” , el mateix text afavoreix la discriminació dels 
policies justificant la restricció dels seus drets . Els policies han de gaudir dels mateixos drets que 
qualsevol altre ciutadà i no se’ls pot privar d’aqu ests drets per la seva condició. 
 
4. Els agents del cos de Mossos d’Esquadra tenim coartada la nostra llibertat d’expressió , ja que les 
opinions que puguem emetre poden ser motiu de sanció disciplinària. 
 
5. El fet que els membres dels cossos policials no gaudeixin dels  mateixos drets que els seus 
conciutadans  constitueix una clara discriminació en la nostra societat, destruint així el pilar bàsic de qualsevol 
democràcia: la igualtat de tots els ciutadans davant la llei. Per tant, no pot haver-hi cap mena de justificació per 
a restringir els drets dels policies en la societat democràtica actual i el projecte de Codi d’Ètica de la Policia 
referma la situació actual en la que ens trobem. 
 
Atés que l’actual text presentat pel Comitè presidit pel Sr, Villarejo ha obtingut  a la sessió del Consell de la 
Policia-Mossos d’Esquadra, celebrada avui a les 16:30 hores, 23 vots en contra, 4 a favor, un vot en blanc i 
2 abstencions, demanem al President del Comitè d’Èt ica, Sr. Carlos Jiménez Villarejo, en el cas de voler 
continuar en el seu càrrec, és reuneixi amb els legítims representats dels integrants dels cossos de policia de 
Catalunya, per tal de consensuar a partir del text  contingut al Codi Europeu d’Ètica de la Policia , les 
possibles millores a tenir en compte.  
 
Catalunya, 26 d’abril de 2010. 

SPC                CAT 
 David José  Mañas                                                    Jordi Costa Ruiz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL CONSELL DE LA POLICIA TOMBA EL CODI  
VILLAREJO AMB UN DEMOCRÀTIC REVÉS  

 
Des dels sindicats SPC (Sindicat de Policies de Catalunya) i CAT 
(Col·lectiu Autònom de Treballadors) volem denunciar la forma i el fons del 
decret que pretén re-regular moralment, mitjançant un nou Codi d'Ètica, les 
nostres actuacions.  

En una votació secreta demanada únicament i de forma conjunta pel 
Sindicat de Policies de Catalunya (SPC)  i pel Col· lectiu Autònom de 
Treballadors CAT (podeu llegir l’escrit conjunt de petició en les respectives 
webs) durant l’informe del projecte del Codi d’Ètica en el Consell de la 
Policia, 23 dels 32 membres del consell van votar en contra del projecte 
ètic i només 4 van votar-hi a favor (la resta, dues abstencions i un vot en 
blanc).  

Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra, com a policies europeus 
considerem que ja estem dotats d’un codi d’ètica, el CODI EUROPEU ÈTIC 
DE LA POLICIA. Des dels sindicats sotasignats es considera que de voler 
modificar, amb la intenció d’introduir qualsevol millora a aquest text, 
s’hauria de fer de manera consensuada amb els legítims representants del 
col·lectiu afectat: la policia de Catalunya.  
 
Com sabeu, el text presentat pretén regular les tasques operatives de la 
policia i, pel que fa als drets, “en resumeix els fonamentals” i ”justifica 
certes restriccions”, textualment, en els drets dels policies.  
 
Atés el resultat que l’actual text va obtenir a la sessió d’ahir del Consell de 
la Policia-Mossos d’Esquadra, demanem la DIMISSIÓ  al President del 
Comitè d’Ètica, Sr. Carlos Jiménez Villarejo i la N O IMPOSICIÓ política 
del Codi d’Ètica de la Policia presentat en el Cons ell de la Policia. 
 
Catalunya, 27 d’abril de 2010 
 
 

CAT       SPC 




