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POLÈMICA REGULACIÓ DE LA TASCA POLICIAL 

El Govern endarrereix l'estrena del codi ètic 
dels Mossos 
Presidència ordena paralitzar la publicació del document al DOGC per un error de forma 

En contra del que s'havia anunciat, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) no va recollir ahir el nou codi ètic dels Mossos 
d'Esquadra que el conseller d'Interior, Joan Saura, va firmar per sorpresa dilluns passat i el contingut del qual va avançar dijous EL 
PERIÓDICO. En principi, una anomalia jurídica en la forma ha estat la causa per la qual s'ha frenat la publicació. El codi ètic hauria 
de ser publicat com una resolució i no com una ordre del conseller. Presidència ha tornat el text al departament de Saura, perquè 
l'adapti a la nova forma, atenent a un informe de la comissió jurídica assessora de la Generalitat. 

¿Quan estarà a punt? En principi, el canvi no és gaire complicat, sempre que sigui aquesta l'única raó per la qual s'ha frenat un 
document que arriba carregat de polèmica. Ahir a la nit, fonts de Presidència van assegurar que el fet que no s'hagi publicat no 
responia a cap discrepància en el si del Govern. D'alguna manera, el mateix president, José Montilla, es va referir dimecres al codi 
ètic minimitzant la importància que Saura li ha donat. El cap del Govern va declarar que era un text que «no té una gran 
transcendència». 

DIMISSIÓ / No obstant, altres fonts van destacar que el fre a la publicació «no és casual» i van assegurar que havien estat els 
socialistes els que havien pressionat perquè no entrés en vigor davant l'oposició frontal de la cúpula, la base i els sindicats dels 
Mossos. Una oposició que ha motivat la recent dimissió de la comissària Cristina Manresa, l'única policia autonòmica present al 
Comitè d'Ètica, organisme creat el 2007 i que havia de ser l'autor del codi. 

Al final, i com dijous va subratllar el mateix Montilla, el codi ètic firmat finalment pel conseller Saura dista molt de la primera versió 
amb 122 articles que va rebutjar contundentment el consell de la policia. La nova, més lleugera -83 articles-, va ser presentada als 
membres del Comitè d'Ètica el mateix dimarts a la tarda. I els comandaments de la policia autonòmica, inclosos els comissaris, el 
van llegir per primera vegada aquell mateix dia. 

En qualsevol cas, Saura vol que aquest codi ètic sigui el gran llegat del seu controvertit pas per la Conselleria d'Interior. Un manual 
de bons costums i hàbits, que no té caràcter sancionador, però que recorda als funcionaris policials principis com que no han de 
torturar ni discriminar i que han de ser respectuosos en les identificacions i els escorcolls, entre altres qüestions. Per a alguns, 
obvietats que se li suposen a tot bon policia. 
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