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INSTRUCCIÓ 09/2012 CONTRA LA 

CANCELACIÓ DE DADES EN L’APLICATIU 

 
El passat 23 de maig de 2012 es publicà la Instrucció que pretén acabar amb la iniciativa on els 

moss@s sol·licitàvem la cancel·lació de la dada personal del telèfon mòbil continguda en el fitxer 

Registre de gestió de personal de la Direcció General de la Policia.  

 

La instrucció 09/2012, esmenta amb un molt pobre i minvat raonament jurídic, la necessitat de 

localització immediata en qualsevol moment dels mossos d’esquadra i obliga a comunicar i a 

mantenir actualitzades dades com nom i cognoms, domicili habitual, altres domicilis on puguem 

ser localitzats, telèfons de contacte especificant fix i mòbils i persones de contacte.  

 

Des de la més absoluta impunitat i amb un excés de zel que ja ens té habituats la nostra 

Direcció General de la Policia, ara pretén afegir a tot el que viu amb nosaltres sigui família o no, 

com a elements de localització i de comunicació sense tenir en compte la privacitat de possibles 

terceres persones que no tenen cap tipus de relació amb l’administració. Vulnerant d’aquesta 

manera l’emparament de l’article 6.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal. 

 

No cal esmentar que ningú està obligat a tenir contractat telèfon i que les retallades que estem 

patint encara impossibiliten més gaudir d’aquest article de luxe a no ser que te’l pagui l’empresa 

(cosa que segur succeeix amb qui signa la instrucció). Per altra banda, el nostre Cos ja té regulació 

per situacions de disponibilitat d’algunes unitats (acord de guàrdies no presencials) i també  en 

l’art.21 del Decret de jornada i horaris 146/96 de 30 d’abril vers la disponibilitat amb mitjans de 

localització i de les seves compensacions. 

 

Sr. Director General de la Policia la disponibilitat dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 

ha d’estar condicionada a compensació, per tant, determini de la necessitat de tenir tot el 

Cos en disponibilitat i assumeixi les compensacions que ja estan reflectides en els diferents 

acords i decrets esmentats. 

 

Entenem la seva preocupació per la localització dels seus agents i de la seva integritat física, però 

de moment no ens ha desaparegut cap agent i tots, absolutament tots, tenim companys/es de 

referència que saben de nosaltres; només cal aproximar-se una mica a les bases i podreu copsar-

ho.  

 

L’obligatorietat d’esser localitzat gratuïtament quan a vos o a  altre us interessi l’haurà de 

determinar un jutge, per aquest motiu properament ens haureu de donar resposta a  la 

impugnació de l’esmentada  instrucció.  

 

SALUT!!!  

 

 

CATalunya 12/06/2012 

 


