
                                 
                              

 

 

 

ISO Sí, ISO NO 
 
 
En la reunió mantinguda amb el President del Consell de la Policia i alhora Secretari 
de Seguretat del DIRIP de la Generalitat de Catalunya envers la certificació ISO 
durant el procés de la detenció que està tramitant el Departament de manera unilateral.  
 
Se’ns va fer saber que: 
 

- Feia més de dos anys que es van plantejar i iniciar els treballs per aconseguir 
aquesta certificació de qualitat. 

- Que aquesta és una iniciativa Corporativa i no pas Departamental, ni els agents 
ni els sindicats sabíem res “Iniciativa CORPORATIVA??? ”  

- Que era un compromís del Departament d’Interior i que per tant NO HI 
HAVIA INTENCIONS D’ATURAR-LO NI RETARDAR-LO. 

- Que es va triar aquest procés per ser un dels més “crítics” de la tasca policial. 
- Que el CME ja te un altre Certificat ISO, 17025 per als laboratoris d’ADN de 

Policia Científica. 
- I altres consideracions 

 
Nosaltres en torn de paraula vàrem dir: 
 

- Que el certificat ISO hagués estat benvingut si hagués estat en un altre moment 
i altres circumstàncies, com estar informats i haver estat partícips del procés 
però, en el present històric en que ens trobem no és el més necessari ni 
imprescindible per a dur a terme la tasca policial amb unes majors garanties.  

 
I vàrem denunciar. 

 
- L’íncompliment de la Llei 10/1994, d’11 de juliol en no haver informat al 

Consell de la Policia de l’estudi i execució del projecte per a la recerca de la 
certificació ISO 9001. 

- El secretisme i la NO participació, en cap nivell, dels representants dels 
treballadors que som part implicada en el procés. 



- Les  presses amb que s’està duent a terme l’exposició del projecte i la formació. 
- Les presses en la posada en marxa dels mecanismes per a la implantació 

territorial de la certificació ISO. 
- La manca de mitjans materials i personals per a una correcta execució de la 

tasca policial i aplicació de la certificació ISO 
- Que les necessitats i prioritats del servei policial i del cos de mossos d’esquadra 

haurien d’esser unes altres i no la certificació ISO durant el procés de la 
detenció. 

 
Finalment i després de reconèixer que NO s’havien fet bé les coses, el Secretari de 
Seguretat es va comprometre a:  
 
. Crear una comissió participativa amb els sindicats per tal de poder parlar dels 
Procediments i Instruccions Operatives que afecten a les instal·lacions i als mossos/es.  
. Poder participar als Comitès de Gestió i tenir accés als tràmits que es portaran a 
terme. 
. Estudi tècnic de viabilitat d’implantació seqüenciada a tot el  territori del sistema de 
gestió de qualitat ISO per tal d’aconseguir una màxima formació i de qualitat. 
(Modificació Instrucció 8/2009 per la  11/2009). 
 
A data d’avui restem convocats a una reunió el dia 28/10/2009 on podrem participar, 
per tant, us demanem les vostres aportacions tan en l’àmbit de millora del sistema com 
en l’àmbit d’inviabilitat en el vostre destí que a criteri cregueu que pot anar en contra 
d’un servei de qualitat, que és el que diuen es vol aconseguir. 
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Catalunya 19 d’octubre de 2009 


