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PROJECTE LEGISLATIU DE LA CONSELLERIA D'INTERIOR

Els Mossos d'Esquadra crearan la categoria d'auxiliar de
policia
• La nova figura servirà per alliberar els agents de la prestació de serveis no estrictament policials
• El Govern ultima l'esborrany de la llei que regularà l'actuació de les forces de seguretat catalanes
RAFAEL TAPOUNET
BARCELONA

Els auxiliars de mosso d'esquadra no seran policies, però
treballaran a la policia. En l'exercici de la seva activitat, que
inclourà missions com la vigilància exterior de centres
penitenciaris i el trasllat de presos, tindran la condició d'agents
de l'autoritat. I eventualment podran anar armats. La nova llei
del sistema de policia de Catalunya, que es troba en fase
d'avantprojecte i que el Govern espera portar al Parlament a la
tardor, estableix la creació d'aquesta nova categoria
professional que permetrà, per un costat, alliberar els
membres de l'escala bàsica dels Mossos de la prestació de
Trasllat de presos des dels jutjats a càrrec dels Mossos
serveis de caràcter complementari, com l'entrega de
d'Esquadra, el novembre del 2006. Foto: ARXIU /
comunicacions judicials, i, per un altre, reduir la necessitat de
JULIO CARBÓ
recórrer a contractes privats per cobrir determinades tasques.
La Conselleria d'Interior, que dirigeix Joan Saura, ha fet arribar a principis d'aquesta setmana l'últim
esborrany de la llei de policia als grups de la Cambra catalana, als altres departaments de la Generalitat i
als municipis, a fi de començar les negociacions per avançar cap a un principi de consens. La previsió
d'Interior és que el tràmit parlamentari comenci al novembre, una vegada aprovat el projecte pel Consell
Executiu, de manera que la llei pugui entrar en vigor a principis de l'any 2009.
Una de les novetats més destacades de l'extens avantprojecte --104 articles i 12 disposicions addicionals-és la creació de la categoria d'auxiliar de mosso d'esquadra, una figura que ja existeix en algunes policies
locals catalanes i que es basa en el model del Regne Unit, on una mica més del 30% del personal que
treballa a la policia són funcionaris públics que desenvolupen tasques no estrictament policials.
El text elaborat per Interior preveu que els auxiliars prestin serveis de vigilància i custòdia d'edificis i
instal.lacions, trasllat judicial de detinguts, trasllat de presos, vigilància exterior de centres penitenciaris,
assistència i suport en temes de trànsit, trasllat i custòdia de menors, notificacions i altres comunicacions
judicials i execució forçosa d'actes administratius, entre altres.
MILERS D'HORES
La possibilitat que els auxiliars rellevin els policies en el compliment d'aquestes funcions no és un
assumpte menor. Des del seu desplegament a Barcelona, l'1 de novembre del 2005, els Mossos
d'Esquadra han denunciat que cada any les patrulles inverteixen milers d'hores de feina per dur a terme
els tràmits burocràtics que els encarreguen els jutjats de la ciutat (notificar personalment a un ciutadà que
ha de presentar-se en un judici com a denunciant, denunciat o testimoni, per exemple). Es tracta d'un
servei que, segons afirmen els agents, no els correspon de fer a ells, sinó als funcionaris judicials, però
que aquests, a causa del seu reduït nombre, poden prestar només d'una manera parcial.
I aquesta només seria una part de la feina reservada als auxiliars. No és estrany, per tant, que els
responsables d'Interior considerin que seran uns quants centenars els funcionaris que ja des d'un principi
quedaran adscrits a aquesta nova categoria. L'avantprojecte de llei estableix que l'accés a les places
d'auxiliar de mosso es farà pel sistema d'oposicions i requerirà haver superat un curs específic de formació
organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Si un auxiliar desitja optar a ocupar una plaça
d'agent, haurà de passar pel mateix procés de selecció que qualsevol altre ciutadà, sense que la seva
pertinença a la plantilla dels Mossos d'Esquadra li representi en aquest cas cap mena de privilegi.
ESCALA DE SUPORT
Els auxiliars de policia quedaran enquadrats en la denominada escala de suport, la creació de la qual
precisament va ser aprovada ahir pel Parlament amb el propòsit de donar cabuda al personal facultatiu i
tècnic que treballa per als Mossos d'Esquadra però que, al no pertànyer a cap de les escales existents fins
ara (bàsica, intermèdia, executiva i superior), quedava desposseït dels seus drets sindicals al no poder
participar en l'elecció de representants del Consell de la Policia de la Generalitat.
La mesura, que modifica la llei dels Mossos d'Esquadra del 1994 (norma que serà substituïda per la nova
llei quan s'aprovi), va comptar amb el suport de tots els grups parlamentaris amb excepció de CiU, que es
va abstenir de votar després de presentar una esmena que va ser rebutjada.

PARTICIPACIÓ
- Compartir

- ¿Què són aquests serveis?

EINES
Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA
HORA
Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars.
Rep les alertes per sms al teu móbil.

http://www.elperiodico.cat/print.asp?idpublicacio_PK=46&idnoticia_PK=497124&id... 08/04/2008

