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Benvolgut,

Acusem recepció del vostre escrit de data 13 de novernbre de 2012 pel qual

ens sol.liciteu informació sobre l'estat de tramitació del Projecte de decret del

Reglament de funcionament i organització del Comitè d'Ètica de la Policia de

Catalunya, sobre el que havíeu fet al.legacions en data 7 de febrer de 2012 en

el marc de la informació pública d'aquest Projecte de decret, i al qual us vam

donar resposta per escrit de 2 de març de 2012.

En relació amb això, el text del Projecte de decret inclou les modificacions que

proposàveu següents:

Modificació del redactat de l'article 2.1 que, finalment, s'expressa en els

termes següents:

d) Valorar i difondre el coneixement científic i la doctrina més rellevant

emanada de la pràctica judicial d'aplicacio al camp de la deontologia

policial.

Fliminaeió dc la referència al nrineini de eonfianea de I'article 2.3 per a

major claredat:

2.3 En l'exercicide /es funcions atribuides at Comitè d'Ètica de ta Poticia

de Catalunya, e/s seus metnbres actuen d'acord amb els principis

d'independència, objectivitat, imparcialitat, eenÍiança i integritat personal.

de I'article 7.1 en relació amb la publicitat dels

pronunciaments del Comitè, en el sentit següent:

7.1 Et Comitè d'Ètica de ta Policia de Catatunya ha d'elaborar e/ seu

reglament de funcionament intern, en el marc d'aquest Decret, que

concretarà el règim de publicitat de I'activitat del Comitè. En tot allò que

no prevegi aquest Decret i en el reglament esmentat, el Comitè es regirà
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supletòriament per la normativa reguladora dels òrgans col-legiats

d'aplicacio en l'àmbit de Catalunya.

Quant als tràmits procedimentals que segueix el Projecte de decret, després
del tràmít d'informació priblica i audiència interdepartamental, també s'ha

sotmès el Projecte de decret a la Comissió Jurídica Assessora, que hi ha fet

algunes observacions de caràcter formal (Dictamen 314112), si bé I'aprovació

definitiva deltext es troba pendent en aquesls moments. No obstant, us tindrem
informats dels successius tràmits quan es procedeixi a la seva aprovació.

Us agraeixo, doncs, de nou, la vostra col.laboració.

Atentament,

i Espier

Secretari ge ral

Barcelona, de noúembre de 2012
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