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NFORME

RELATIU A L'AVANTPROJECT
CATALUNYA.

DE LLEI DE LA POLlCIA AUTONOMlCA DE

Concretament l'avantprojecte

d 'aetuació, les funcions, el re

mOBSOSd'esquadra, i els Organ
o .
cos de mOSBOSd 'esquadra.

e la Generalitat de Catalunya, ha elaborat

cia Autonomica de Catalunya, qu.e ara es

1 que estableixen els artic1e 85.1 i S6 de la

re , d'organització, procediment i regim

eneralitat de Catalunya.

El Departament de Governacló

l'avantprojecte de Llei de Po

sotmet a inforrne, d 'acord amb

Lltd 13/1989, de 14 de dese

juridic de l' Administració de la

L'avantprojecte pretén dotar

19/1983, da 14 de juliol

desenvolupament de les seves
('Estatut d'Autonomia eatalA i

autonomica.

policia autonomica creada per la Llei

1983, del marc jurídic adient pel

reconegudes a la Constituci6, a

la normativa sectorial, tant estatal com

etermina, entre d 'altres , els principis

eetatutari aplicable aIs membres del eos de

ale quala oorrespon el comandament del

-

Cal destacar l'atribució que es al Govern de la Generalitat, per tal que

gat'aIlteixi el 11iure exercici d 19 drets i les llibertats i la seguretat

ciutadana, atribució que es des n'\701upara per mitja de les autoritats i del

cos de rnossos d'asquadra, i d cord amb el que estableixen els artic1es

149.1.29 de la Constitució, 13 e l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la

resta de legislació vigent.

Un cop fet aquest breu esquem

~
de la regulació que abaBtal'avantprojecte,

passarem a l'estudi del mateix, e constara de dU9s parts, la primera sera

un e~en general de la compet ncla de la Generalitat en la materia. i la
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Pel que fa a l'article 49 i en C

~

ncret b1 dret de vaga reconegut a l'article

28.2 de la Constituoi6, hem d assenyaIar que ale móssos d'esquadra, no

poden gaudir-ne, d'acord amb 'esta.blert a l'article 6.8, de la. Llei 2/1986,

d'aplicació directa a Catalunya.

19ualment cEl:1destacar la regul ió continguda a.ls articles 50 a 62, relativa

als drets sindicals del COe de ossos d'esquadr8, regu.lació que ea fa .per

llei d'acord amb el contingut de l'article 103.3 i 28.1 de la Constitució, i en

el marc de la. normativa aplica le als funcionaris, amb les especificacions

normatives d'aplicació a les foJ.'c i cossos de seguretat.

Cal posar de relleu la

Catalunya, com a organ de rep
Generalitat i deis membres del

de les eleccions a l'esmentat

del Cansen de la Policía Autonomíca de

sentaci6 pariÜiria de l'Administració de la

mossos d'esquadra i la regulació que

Els al'ticles 63 a 66 regulen

t
possible pas a la segona activitat deIs

membres de la policia autonomi , J.'egulació que es fa per llei ates que

Buposa una modificació de la ituació administrativa deIs funcionaris de

poUda. (STC 99/87 F.J. 3.c)

Quant al canitol 4, del Titol 2

r
relatiU al l'egim disciplinari, hem de dir,

que s 'adapta a les possibles fal es concretes que poden cometre els mossos

d'esquadra, en l'exel'clci de les funcions espec1fiques que tenen

encomanades i a l'establert a l'a 'cle 6.9 de la Llei Ol"gB.nica 2/1986.

La tipificació a l'avantprojecte é indispensable per no infringir el principi

de legalitat, el contingu t del q al es dedueix deis article 25.1 i 9.3 de la

Constitució. Concre~ment cle 25.1, determina que ningú pot ser

condemnat per accions o o . sioos que en moment de produir-se no

constitueixin delicte, falta o . fracció administrativa, segons la legislacló

vigent.

Per finalitzar aquest infot'me,

Disp'osició Addicional 2a de l'av

convenient fel' referencia a la

que determina ala apartat 2.a) i
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