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107/2019 

 
 

NUL·LITAT DE LES SANCIONS DISCIPLINÀRIES QUE PASSEN PEL  

CONSELL DE LA POLICIA 

 

 

Com bé sabeu, l’actual composició del Consell de la Policia és resultat de les eleccions 

de 2015, promogudes il·legalment per un sindicat, i anul·lades judicialment per 

vulneració dels drets fonamentals de la resta de sindicats. 

 

En data 18 de gener de 2019 es va donar total compliment a la Sentència del TSJC 

repetint les eleccions, procés electoral que s’ha deixat en suspens al darrer moment i 

de forma unilateral pel Departament d’Interior el 15 de març de 2019.  

 

En data 13 de maig de 2019, el Conseller d’Interior va remetre una carta a tots els 

sindicats indicant que els actuals membres del Consell de la Policia escollits a les 

eleccions anul·lades de 2015 no estaven legitimats per representar a ningú, “i 

sense legitimitat en la representació, no és possible formalitzar acords” (Miquel Buch 

dixit).  

 

Doncs si no es té legitimació per representar a ningú, perquè l’actual composició del 

Consell de la Policia ha estat declarada judicialment il·legal, tampoc es té la legitimitat 

necessària per fer l’informe “preceptiu” de les dues sancions que la DAI vol imposar al 

Consell del 20 de setembre. 

 

Per una banda, Interior no pot fer cap tipus d’actuació que continuï donant validesa al 

Decret d’eleccions de 2015 “a sabiendas” que pot incórrer en responsabilitats 

jurídiques; i per altra banda, ha suspès incomprensiblement i motu proprio les eleccions 

de 2019 fins que no existeixi una resolució judicial “ferma” que declari la nul·litat o no 

dels vots (recordem que hi ha un procediment penal en fase d’instrucció i dos contenciós 

administratius). 

 

 

 

Barcelona, 17 de setembre de 2019 


