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Interior insisteix en la creació d'un cos auxiliar per als Mossos d'Esquadra
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Experts en seguretat afirmen que seria més simple crear un cos de policia de presons
El Departament d'Interior ha tornat a llençar un globus sonda sobre la possible
creació d'un cos auxiliar pels Mossos d'Esquadra. La creació d'aquesta "policia
auxiliar" estaria recollida en l'esborrany de la futura llei del sistema policial de
Catalunya, i es dedicaria a funcions policials auxiliars com la vigilància de
presons i el trasllat de presos. Tot i les nombroses preguntes que la primera
aparició d'aquesta notícia van suscitar (veieu la crònica que en vam fer el 3
d'abril passat) i que tot sembla apuntar, com acabem de dir, a que les funcions
que majoritàriament durà a terme aquest "cos auxiliar" seran suplir als Mossos d'Esquadra en la
vigilància de presons i trasllat de presos, experts en seguretat consultats pel CEEC es pregunten si no
seria més simple crear un cos de guàrdia o policia de presons dedicat exclusivament a aquestes
tasques. La creació d'aquest cos facilitaria tant la concreció d'aquests "auxiliars", que ja no ho serien,
sinó que es tractaria de funcionaris professionals dedicats a unes tasques específiques. D'aquesta
manera, a més, quedaria clara la qualificació professional, remuneració, carrera professional i demés
qüestions que ja ara desperten incògnites i que en el futur poden significar problemes laborals.
Pel que fa la substitució i el suport a les feines policials per altre personal en tasques administratives o
d'especialització (perits, etc), aquesta ja s'està produint, i, per tant, no caldria que els "auxiliars" les
portessin a terme. Amb tot, no cal tancar les portes a cap possibilitat, però no es pot tractar d'importar
models de forma directa, ja que no totes les societat són iguals ni funcionen de la mateixa manera a
nivell administratiu.
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