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Propasicih no dc Llei 
sobre ¡a igualtat jurídica dc tats els cornbatcnts 

cn la guerra civil espanydit 

El Sr. PRESIDENT : Bé, pasrscnija al nhmero tres, que és 
el dcbat i aprovació, si s’csciiu, CIC 12-1 Proyosicih no de Llei 
sobre mesures necesshries per a aconseguir que Lots els es- 
pnnyols civils o inilitars que van participar a la Guerra civil o 
que cn foren víctimes siguin olijectc d’un mateix tracte, pre- 
sentada pel Grup c1’Esyucrrl-i Kcpublicanii. (E! scqyor Casarps 
demana per puriur.) Sí, senyor Casarcs? 

El Sr. CASARES : onicament, senyor President, per z i  
recordar la necessitat de fer constar Ics substitucions. 

El Sr. PRESIDI3T : Sí; no ho havia fet abans perquk 
clicara hi havia alguna entrada o sorlkla. De iota manera, 

demimariem que lliurin per cscrit a la Mesa les substitucions 
que hi hagi a cada Grup. 

Té la paraula el scnyor Casas-Salat, per Esquerra 
Repu b I ica n a. 

R1 Sr. CASAS-SALAT : Senyor Presiclenl, senyores i 
senyors Dipl-ltals, cn nom d’Esquerra Ficpublicana i molt breu- 
ment per a cletensar la Proposició no dc I h i  presentada pcl 
nostre Grup, la q i a l  fa referencia a la igualtat jurídica de tots 
ds cornbdents en la gucrra civil espanyola. 

En primer lloc, no crcc cluc hagi d’explicar als qui sbn aquí 
presents quk va ser la guerra civil a 1’Estat espanyol cies de 
l’any 36 fins ii I’any 39. Alguns la van viure corn a prolago- 
nistes, bk prenent-hi part activa, bé com a testiinunis, perquC 
alguns, com el meu cas, érem inhnts en aquell moment i 
tenim, doncs, una idea molt clara dei que va ser aquella 
coniesa. 

Ara be, també sabem i també tenim molt clar que, un cop 
acabada la guerra civil, van quedar una skrie de seqiiclcs i UDR 

sbrie de coses scnse resoldre. 
En primer lloc, l’accib de jactiincia del vencedor, que mai no 

havia actuat d’una forma tan imperativa, o sigui, que no es vil 
tenir en conapte gens ni mica el que fos perdó ni el quc fos 
remissib, ni el que fos consideracih, i ,  d’un altre cantb, també 
el fet que els venquts van ésser venquts de veritat, 

Per als primers hi vi1 haver privilegis i per NIS segons només 
hi va haver discriminacions. 

Aquesta situacib es va perllongar durant quaranta anys. 
íl’aixb, cn tcnim tots la certesa i l’evidhc¡a, i, durant aquests 
quaranta anys, doncs, s’ha anat traduint en una shrie de fets 
que ha anat agreujant la consciencia de molta gent i ha anat 
perjudicant multcs individualitats i famílies. Després de la 
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mort del dictador vit semblar qiic els fels canviessin per u n  
clam popular que reclrzmava una justicia, reclnmtiva una m i -  
nistia, rcclamava la necessitat de poder tornar al seu lloc el que 
havia estat prcs i el que havia estat usurpat, i, de mica en tnica, 
1’Estat va anar prenent conscikncia cl’aquesta realitat. I aixi ens 
trobcrn, primer, amb un <(Indulto Real)) dc presa de 
possessió, que res no arregla; després ens trobem amb una 
llei, de I’octubre del 76, sobre una Iirimera amnistia, en la qual 
mks que umnistia hi ha una skrie de reticencies, i ,  per fi, ens 
trobem amb la Llei 46/77? en qu& ja es dóna una amnistia 
pI e n a. 

Dcsprks d’aquesta amnistia plena, al menys aparentment i 
jurídicament parlant, la qüestió encara segucix damunt la 
tau la. 

Cornenp el període constituent, cs fa una Constitució, la 
de l’any 78, i tenim que el seu article segon diu que hi haura 
una igualiat jurídica de tots cls espanyols. No obstant, malgrat 
totes aquestes realitats, en el moment present, encara ara en 
aquest moment, hi ha discriminacions importants per als que 
van ser vcnGuts. Nom& en citar& algunes. 

En primer iloc, tcnim el cas dels militars que van xonscguir 
la seva gracluacii, després del 18 de juliol de l’any 1936. En 
segon lloc, tenim Ics vídues rl’aquests militurs i els mutilats de 
guerra. En tercer lloc, tenim la manca de Seguretat Social que 
terien cls que van scr ex-presos, els que han estat exiliats fins 
fa poc, etc., i ,  finalment, també tenim el patrimoni espoliat. 

O sigui, senyorcs i senyors Diputats, no podem dir que 
estem dintre d’un rkgim de completa igualtat dc dret corn pre- 
conitza fa nostra Constitucib. 

En aquest esperit, Esquerra Republicana vit crcure prudent 
comenGar a encetar aquest tema. Som molt conscients que en 
aquest Parlament on estem no tenim facultats, ni competkncia 
ni jurisdicció per ;1 podcr resoldre aquests problemes i que la 
nostra funciú ha de ser senzillament recomanar, instar --no 
dir6 pregar perqub potser seria rebaixar les qiiestions- perb sí 
promoure una mica de ncguit en aquest aspecte. 

No ignoro quc en el CongrBs dels Diputats a Madrid també 
hi ha inquietuds sobre questa qiiestió. Ara bk, el que sí que és 
pal& i és manifest és que en aquests moments encara ens 
manca una Icgislacib que supleixi tota aquesta serie cl’inconve- 
nients. I,  en conseqüencia, amb aquest esperit, Esquerra 
Republicana de Catalunya ha presentat la següent Proposició 
no de Llei que -per recordar-la it Ics scnyorcs i senyors Dipu- 
tats- em permetré de llegir. Diu : <<El llarlament de CateIun- 
ya rccornana que es prenguin Ics mesures necessaries per a 
aconseguir que tots cls espanyols, civils o militars, que van 
participr en fa guerra civil, o en foren víctimes, siguin objecte 
d’un rniltcix triicte i quedin així eliminades les diferhncies 
encara avui existents. Aquesta no-discrimi nació hauria 
d’aplicar-se, cn particular, als militars de l’cxbrcit dc terra, 
d’aviació i de marina que van aconseguir el seu nomcnamcnt 
en la zona repuhlicanc?, després del juliol del 1936, i que bren 
jutjats en consell de guerra amb referhcia als sciis graus, a fi i 
efecte que la igualtat jurídica dels combatents de les dues 
zones quedi finalment establerta. N 

Espcro que la Cotnissib carnpartiri, almenys en tes linies 
mestres, els criteris d’aquest Grup parlamentari i quc no ex- 
clouri aprovar aquesta recomanacib que nosaltres fem a qui 
correspongui, que 6s cl poder central, perque aporti la legis- 

lació necesshria per a acabar d’una vegada amb la contesa civil 
de I’Estat espanyol. 

Moltes gricies, senyor President; mol tes gricies, senyorcs i 
senyors Diputats. 

EI Sr. PRESlDENT : U & ,  com ii Grup que ha presentat una 
esmena a aquesta Proposició no de Llei, tk la paraula ei senyor 
Casares, del Grup Socialista. 

E1 Sr. CASARES : Gracies, senyor Prcsident. Senyorcs i 
senyors Diputats, cl Grup Socialista voi expressar aquí d’una 
manera molt clara la seva conformital amb el que és l’espcrit i 
la intcncib de la Proposiciú no de Llei que ens convoca avui. 
Ens congrat dem,  doncs, que aquesta iniciativa s’hagi produ‘i‘il 
i que cn aquests moments estiguem tots disposats, en principi 
--aixÍ ho suposo-, a donar-li suport i R perfcccionar-la. 
Aquest 6s I’esperit, doncs, de la nostra esmena. 

Té, per tant, la nostra esmena, un lfinic objectiu, o dos objec- 
tius, si vostes volen : primer de tot, el de donar a la declaraci6 
que es faci la major forp  operativa, ampliant, ai mateix temps, 
amb un suposit que tots vostks veuran quin 6s --després ho 
explicaré-, et que poclríem dir-ne que és I’imbit d’aplicaci6 
d’aquestii declaració, I el segon objectiu és formular-la amb el 
major rigor possible, a fi que des dc cap punt de vista no pugui 
ser objectable. 

Per aixo nosaltres ens hem decidit a completar o a esmenar 
el que en podríem dir algunes deficikncies d’expressib d’aques- 
ta Proposici6. En primer lloc ens sembla que no seria propi 
mantenir l’expressió de recomanació; diu <<El Parlament de 
Catalunya recornana)>, quan no sabem fins a quin punt aixo és 
una missib prbpia del Parlament de Catalunya -la d’adreqar 
recomanacions-, i ,  sobretot, recomanar-la a no sabem qui, 
perque aquí no es concreta. Per tant, ens sembla dubtbs que es 
pugui mantenir una recomanacib que no se sap a qui va adreta- 
da i, a més a més, que es plantegi corn una recomanacib ({a 
prendre mesures necessaries H ,  scnse que sapiguem exacta- 
ment quins tipus de mesures poden ser. 

Per aixb nosaltres haviem concebut aquesta Proposicib no 
de Llei sobre la base de tres apartats, que ens sembla que 
contcncn a l b  que te d’essencial ja la Proposicib no de Liei, 
que la tenen vostks en el nostre text, en tres apartats. El 
primer fa un reconeixemeni, cl reconeixement de la importin- 
cia que tk el principi d’igualtat i no-discrirninacib proclamat en 
els articles 14 i 139 de la Constitució espanyola. Evidentment, 
aquest es el fonament bhsic de la Proposició no de Liei, així 
com té també IR seva importkncia el seu compliment en tot ci 
que es refereix als civils i militars que van participar en la 
guerra civil o en foren víctimes, per tal que siguin objecte d’un 
mateix tractc i qucdin eliminades les diferhcies encara avui 
existents. Primera constatacib. 

Segona : un altre apartat en que constatem que aquests ob- 
jectius no &han assoli1 del tot. Per aixo constatariem que la 
Iegislacib promulgada fins avui i les accions parlamentaries 
empreses no han aconseguit encara donar solució en tots els 
casos al tracte discriminatori de que s6n objecte aquelles per- 
sones que aconseguiren noinenaments militars en la zuna 
republicanii després del 18 de juliol dc 1936, així com -i aquí 
ve una ampfiacih que ens sembla que seria molt convenient- 
il vidues i a mutilats de guerra. 

I el tercer punt, que és el que en podríem dir el punt operatiu 
que podria sortir d’aquesta resoluci6, diria : <<Instar el Consell 
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Executiu dc la Generalitat per tal que doni tot el suport acimin- 
istratiu necessari a aqudlcs persones que, amb base a la legis- 
lació vigent, vulguin fer valer cls scus drcts en relacib amb les 
actuacions abans esmentades)). 6s evident que es pot considc- 
rar que no ks un objectiu gaire ambiciós; en tot cas, podríem 
dir que ens sembla que és el més ambicihs possibic dintrc de 
les competkncies que l i  pot tenir avui la Generalitat, el Con- 
sell Exccutiu i el Parlament. 

Malgrat la modestia d’aquest Últim objectiu, crec que per als 
afectats té una gran importancia poder sortir de la preocupació 
que representa saber com s’han dc moure pcr tal d’aconseguir 
els seus drets, i aixb si que podria fer-ho el Consell Executiu. 
En tot cas, del que sí sorn conscients 6s que si no es fa aixb, 
doncs, només queden dues altres coses per fer, que no s’ha 
plantejat la. resolució, i és seguint els procediments que la llei 
ens permet, instant aquestes lleis, sigui a través d’adoptar -el 
Parlament de Gitdunya- una proposició de llei davant de les 
Corts generals, sigui d’instar el Govern de I’Estat a fi que envii 
a les Corts un projecte de llei. 

En tot cas, nosaltres, ho repetim, estem a favor que amb 
aquesta o amb qualsevol fbrmula semblant prosperi aquesta 
Proposició no de Llei, perquk d’aquesta manera els socialistes 
entenem que completem una acció que hem portat ja a les 
Corts generals a. travbs dei Grup de Socialistes de Catalunya cn 
l’anterior legislatura, formulant una guaiititat molt important 
de preguntes i de proposicions de llei que, malauradament, no 
han pogut tenir el resultat que tots hauríem desitjat. 

Moltes gricies. 
El Sr. PRENDENT : Moltes gricies, senyor Casares. I ara 

poden intervenir els Grups que no han presentat esmenes. 
Seguint i’ordre de menor a major representació, correspondria 
ai Grup de Centristes.. . 

El Sr. MANUEL-RIMBAU : Grhcies, senyor President. El 
nostrc Grup, sens dubte, estíi d’acorci amb I’espcrit de la Pro- 
posici6 no de Llei en tant que persegueix un objectiu que esti- 
mem d’estricta justicia. Per aixb la meva intervencib seri molt 
breu. Voldria. fer, nom&, una petita cxcepci6 : al nostre en- 
tendre, I’esperit que motiva la Proposicib no de Llei esti mes 
ben recollit en el Preimbul que en el mateix text de la Propo- 
sició, perquk en el Prehmbul o en I’Exposici6 de motius es fa 
l’exmpci6, quan es refereix a les Forces armades, d’aquclls 
militars que van obtenir cl seu corresponent grau en cscoles 
oficials d’aquell regim i el seu nomenament d’acord amb la 
legalitat que imperava en la zona republicana. Crec que queda 
més ben precisat I’espcrit de la Llei en aquest Prehrnbul que 
CH ei mateix contingut de la Proposició no de Llei. De totes 
formes, 6s evident que nosaltres sorn partidaris de In Propo- 
sició de Llei. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Té la. paraula el Grup parlamerrlstri del 

Partit Socialista Unificat. El senyor Valenth. 
El Sr. VALENTíN : Gracias, señor Presidente. Para expre- 

sar, cn nombre dcl Grupo parlamentari0 del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya nuestra absoluta identifiwcibn con el es- 
piritu que anima tanto la Proposicibn no de Ley presentada 
por el Grupo parhmentario de Esquerra Republicana como la 
enmienda presentada por el Grupo Socialista. Naturalmente, 
no es a nosotros a quien corresponde aceptar o no la entnienda, 
como es lógico, - reglamentariamente a quien corresponde 

esto es al Grupo proponente-, pero 10 que si que qucremos 
subrayar es que, tanto en el sentido tal y como ha cxprcsado 
en la Proposicihn no de Lcy el Grupo de Esqucrm, como en la 
etimicnda II la totalidaci, que en realidad es una reformulacibn 
en otros términos del propio espiritu que anima la Proposición 
del Grupo de Esquerra, nosotros estariamos --corno exprcsa- 
ba al principio- completamente de acuerdo. Es evidente que, 
desdc un principio general, histórico, de un propbsito de erra- 
dicación de las secuelas, dc las consecucncias de ~ $ 1  gran cala- 
midad histbcica que supuso la guerra civil españoia, corno una 
apiicacibn consecuente de 10s articules correspondientes de la 
Constitucibn españiola actualmcnte vigente, es evidente que 
consecuencias negati vas, discri minatorias, que est ablecen una 
di ferenciación negativa respecto de determinados participantes 
en la guerra civil espafiola, pues, procede, en todo caso, que 
desde las institucioncs, con las limitaciones evidentes que 1:~q 
compentencias determinadas en el Estatuto comportan, sin 
embargo se emprendan acciones que coady uven, que inciten, 
que empujen a que se busquen soluciones a estas desgraciadas 
situaciones. Por tanto, nosotros reiteramos nuestra identifica- 
ción con el espiritu que anima nmbas inicintivas parlamenta- 
rim, la primera y la de la enmicnda, y, en su caso -si cs que 
así Ilegara a strceder-, la posible fbrmula integradora que 
pudiera buscarse, nosotros manifestariamos nuestro absoluto 
acuerdo, nuestra absoluta disposición a darle cl mis pleno 
soportc. 

Nada mas, muchas gracias, sefior Presidente. 
El Sr, PRESIDENT : Moltes gracies, scnyor Valenth. Pel 

Grup dc Convergencia i Unió tk la paraula el senyor Albiol. 
El Sr. ALRYOL : Gracies, senyor President. Senyor Presi- 

dent, senyores i senyors Diputats, encara quc el text parla, en 
general, d’aconseguir una igualtat de tractament tant a civils 
com a militars que varen participar en la nostra guerra civil, es 
dirigeix específicament als militars dels tres exkrcits quc van 
aconseguir cl seu nomenament en la zona r e p u b h n a  dcsprks 
del juliol del 1936, i que van ser jutjats en consell de gucrra 
amb referkncia als seus graus, a fi i efecte que existeixi una 
igualtat de tractament entre aquells que van ésser combatents 
durant la gucrra civil, fos quin fos el bhndol on van lluitar. 

En principi, doncs, entenem que es tracta d’estcndre al 
camp militar els beneficis que van ser concedits als funcionaris 
civils que van prestar serveis a la Generalitat i que al final de la 
guerra van ésser expedientats. Tot el que fa referkncia, d’altra 
banda, a aquests temes, va quedar reflectit, fonamentalment, 
a la Llei 10/1976, del 30 dc juliol, al Reial Decret 2393/76, de 
1’1 d’odubre, i a 1’Ordre ministerial del 6 de juliol cle 1977. No 
es tracta, per tant, d’una qüestió administrativa, sin6 d’tlna 
decisib politica d’igualar els antics funcionaris civils amb els 
qui van prestar serveis com a militars de carrera. En aquest 
sentit, cal remarcar I’espcrit de la Proposicib no de Llei, que 
pretén resoldre -1bgicament amb les consegüents limita- 
cims- els efectes dc la guerra civil envers un collectiu de per- 
sones. En conseqükncia, el nostre Grup de Convergkncia i 
üni6 esli d’acord amb el contingut de la Proposicib no de Llei 
presentada, i en principi anunciem, també, el nostre vot 
favorable a la dita Proposició, 

Moltes @cies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Albiol. En fi, 

com es habitual, suspendrem la sessió durant tres o quatre 
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mirauts. N o  cili que s’allunyin; nom& és per a donar temps 
que el Grup propostint cle la Proposicii, no  dc Llei pugui pre- 
sentar una al ternativa, si ho considera convenient. 

sc suspen la scssib. 
(Sbn tres yzrarts i m& de cinc de Iu tcrrdu. La sessió es rcpren a 

un quurr i rinc dt? sis). 
El Sr. PRESIDENT : Es reprbn la sessió. El Grup parlamen- 

tari d’Esquerri1 Kepu blicana, desprks de les intervencions, ha  
recollit eis suggeriments de I’esmena que havia presentat el 
Grup Socialista i també, en certa manera, els suggeriments 
quc s’han fct al llarg de les intervencions de tols els altrcs 
Grups, i el text que proposa fjnalmcnt 6s cl segiicnt : <<El 
Parlament dc Catalunya, )) Pri mcr : Reconeix la i mpurtkncia 
que tc el principi cl’iigunltat i no discrirninacib proclamat en els 
articles 14 i I39 de la Constitucih espanyola; 

>>Segon : Constata que la legislacib promulgada fins avui i 
les accions parlamenthries empreses no han aconseguit, 
encara, donar soluci6, en tots els casos, U I  tractc discriminatori 
de c luc  són objecte persenes quc varen participar o ser vici- 
times de la guerra civil; 

>>Tercer : Considera que seria molt convenient que es dic- 
tcssin les normes legals necessh-ics pcr a aconseguir que tots 
els espanyols, civils o militars, que van participar en fa guerra 
civil, siguin objectc d’un mateix tracte i quedin així eliminades 
les difcrhcies encara avui existents. 

>>Aqucsfc? no-cliscriniinacib hauria d’aplicar-sc, en piirticu- 
lar, a les vídues, orfes, mutilats i als militars de l’exercit de 
lerra, de I’aviacio i de la marina que vali aconseguir el seu 
nornennmcnt en la zona republicana després del juliol del 
1936, i quc foren jutjats en conscll de guerra anib referbncia 
als NCLIS g~iieis, a i? i efeckc quc fa igurillat jurídica dcls comba- 
tents de les ducs xones quedi, finalment, establerta. 

>>Quart : Insta el Consell Executiu dc Pa Generalitat a donar 
tot el suporl necessari a aquelles persones que, segons la legis- 
laciri vigent en cada moment, vulguin fer valer els sciis drets 
en relaci6 amb les situacions abans esmcntades. o 

Bé, passarem a votacib aquesta I’roposició no CIC Llci i, tot 
seguit, mentre 110 corncnqa la scssjh, el següent punt clc 
I’ordsc del dia d’aqucsta sessi6, farem I‘otocbpics per a repartir 
a tots els Grups parlamcntaris, pcro, evidentmcnt, podem ja 
procedir ii la votació. 

Les senyores i cls senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb la Proposició no de Llei, que aixequin el brac. 

Quc hi estiguin en contra? 
Que s’abstinguin? 
Bé, queda aprovnda la I’roposicib no de Llei per unanimitat 

dels presents. El senyar Lletrat em fa observar que sempre hi 
ha per costum de ptssar els textos als serveis tecnics del Parla- 
ment perquk hi puguin fer csmcncs de tipus sintactic, no 
massa, sinó rnbs aviat ortogrhfio. Aleshores, es demana que es 
faci confianCa a aquests serveis per tal que si hi ha alguna 
moclificaci6 clcl text que s’ha presentat i aprovat ningú no se’n 
sorprengui 

Sessib informativa 
amb 1’1-1. Sr. Conseller dc Gavernncib sobre la Policia 

Autanhmica 

EI Sr. IrRESIII)ENT : Anem R comencar el punt nÚrncro 

quatre cl’aqucsta sessió, que ks la sessi6 informativa de 1’110- 
norablc senyor Conseller de Govcrnacib sobrc Policia Autonb- 
mica. Com és habitual, cl senyor Conseilcr fdr i  una inter- 
venció explicant la motivació per la qual ell ha demanat aqucs- 
ta convocatbria i després es fara un recés d’un quart perqui: 
tots els Grups parlamentaris puguin presentar Ics prcgun tes 
que creguin iiclicnts i un quarl més perque el senyor Conselles 
Ics pugui ordenar per després contestar-les, i al final hi haurh 
la possibilitat yuc els Grups parlamentaris repreguntin en 
aquellcs qüestions que al seu entendre no hagin quedat prou 
ben aclarides. 

Voldria dir nomks que la Mesa, a fi i efecte de facilitar les 
coses i que no sigui una sessió massa feixuga, limitaria el 
nombre de preguntes a fer a una per cada Diputat, pcryuc 
desprcs també hi hauri  I’oportunitat dc repreguntar. Per tant, 
així com de vegades s’han fet dues preguntes per Diputat, en 
aquesta ocasió, si ninglj no hi tk inconvcnient, farem una  pre- 
gunta per Diputat. (El senyor Casares dcrnuna la p t w l u . )  

El senyor Casares té la paraula. 
El Sr. CASARES : Jo demanaria que aixb potser quedes 

segons el temps que higim esmesqat en el conjunt de la scssi6; 
si estem molt avanpls d’hora, doncs, dhcord amb el que diu 
eI scnyor President, perQ si hi hagués temps suficient es podri- 
en ampliar, 

El Sr. PRESIDENT : Bk, de tota manera, voste sap, scnyor 
Casares, quc la Mesa és bastant negligent en aquestes qiles- 
tions; vull dir  que tampoc no es fixen les coses tan exactament, 
No crec que hi hagi d’liwer cap problema. 

Tc la paraula I’l-ionorable senyor Conseller de Governació. 
El Sr. CONSEi,I,ElI : Bé, jo he demanat, senyor Prcsidenl, 

senyores i scnyors Diputats, aqucsta sessi6 informativa real- 
ment -com el nom indica- pcr inforniar cl’uns fels que han 
succeit referents a la policia autonbtnica, quc eslan en la línia 
del que havia decidir aquest Parlament i que n’haig de retre 
con1 p 1 e. 

I l i  ha hagut una reuni6 de la Junta de Seguretat el 6 cl’oc- 
tubre, amb unes conclusions; hi ha hagut una modificació del 
Decret dc Reglament dels Mossos d’Esquadra que liwia estab- 
lert la Generiilitat el juliol, i al qual el Govern ccntral havia in- 
terposat dos requeriments cl’incompctencia, un contra el 
mateix reglament, i I’altrc contra I’augmcnt de planiilla dcls 
Mossos d’Esquadra, i e11 viriut d’aquesta modificacih del 
iieglamcnt dc Mossos d’Esquadra hi ha liagut -i aquesta és 
una notícia nova, recent, d’avui - la rctiriida dels requeri- 
ments d’incompet&ncia del Govern central. 

6s a dir, que el tema que Iiavin decidit aquest Parlament -i  
que havia votat aquest Parlaineiit -, els crcdits pcr a realitzar- 
ho, d’ampliacib cle la plantilla de MOSSOS d’Esquadra i de passi- 
bilitat de crear una escola cle policia autonomica ha quedat 
desbloquejat I 

Jo, de tot aquest tema, en  volia informar atentament aques- 
ta Comissib. Efcctivarnent, segons I’article 13.1 de 1’Estatut 
d’Autonomia, tots vostes saben qiic la Generalitat pot crear 
una policia a u t o n h i c a  en el marc de 1’Estatul i en virtut de In 
Llei Orginica de I’articlc 149.1 29 de la Constitució, que és 
una llei orginica que ha de regular les policies autonbmiques. 
Aquesta Llei OrgAnica havia estat presentada cn ei Congrés de 
Diputats de Madrid, havia estat cr~ ponkncia, havia comencat 
les seves sessions de comissió i ,  finalment, havia estat retirada, 

javier



i després hi havia hiigut un zlltrc projecte clel Goverri quc 
tatnik havia circulat i que, amb Ics critiques que ja havia 
rcbut, fins i tot abans d’entrar en cl Perlament, també va ser 
retirat. Per tant, la Llei Orginica de Policies Aulonbmiques 
existcix. 

Aleshores hi va havcr cl precedent d’Euskacli, amb cl qual, 
sense I’cxisthcia cl’ayuesta Elei orgimica, es va establir un pro- 
cediment, que jo cn diria pmgmiitic, de creació de la policia au- 
tonbmica a partir dels cossos tradicionals de seguretat que hi 
hwia en el País 13asc : els Mifiones i els Mikeletes. Aquest 
proccciiment, a mks, en el Pais Basc era lleugerament refarcat 
pcr I’Estiitul amb unii transitbria que ho permctia i quc en el 
llostre Estatut no existeix. 1 aleshores, mitjanqant un decret 
del 1980, es va disposar que els cossos de Mifiiones i de Mike- 
leks passarien ii constituir iniciaiment la policiii riutonomica 
del País 1 3 m ,  i es van establir ja les seves funcions hisiques. 

Aquest miitcix procediment es vil pensar que podria ser una 
sariida, també, prictica per il la creació de la nustra policia au- 
tonomia a partir del cos de Mossos d’Esquaclra. I:!fectivainent, 
el cos cle Mossos d’Esquadra no es liodia pensar a suprimir-lo, 
em sembla a mi, perquk institucionalment tenia un significat 
referit a la Generalitat; no es podia convertir en un cos 
d‘un cert caire fslkloric i al mateix temps crear un altre cos dc 
policia autonhica,  i, a part que represetphva una sortida. lcgal 
a causa de la inexistkncia dc la llei orginica de policies autono- 
miques que preveu la Constitucih, també oferia una sortida 
prhctica, en el sentit que el Cos de Mossos rS’Esquadra cra la 
basc per a la crcaci6 de la policia tiuionbmica catalana, i sor- 
tosament a Catalunya també teníem aquest cos quc ens permc- 
tia de seguir un camí similar ai de Mifioiics i de Mikelcles. 

En aquest aspecte, la Conselleria de G ovcrnació va treballar 
cn aquesta línia, i hi va hwcr una reunió de la Junta de Segurc- 
tat, el juliol, en la qual es va decidir qr.rc aquest podia ser un 
carni i que es filrien el Reglament de Mossos d’Esquadra i I’tarn- 
pliacih dc la plantilla del cos. Rixo es va fer. AI mateix temps, 
la Conselleria clc Governacid, va cnviar ai Ministeri de’l’lnteri- 
or els seus criteris sobre les tirncions que havia de complir 
aquesta policia. autonbmicíi, es VN fer ei Decret pel qiiai s’estab- 
lia el Reglament dcls Mossos d’Esquadra, cs va I‘er un Decret, 
iambé, dc convocatbrifi de 280 places de Mossos d’Esquadra, i 
aqucsts dos Decrets van tenir el requeriment d’incompctbncia 
.del Govern central, a pcticib del Ministcri dc l’hterior. 

El mcs de setembrc, i quan jo personalment em vaig fer 
&rec de la Conselleria de Governacib, em wig plantejar la 
necessitat de superar aquesta situacib cl’impasse miljanqant ui 
pacte politic i de parlar amb el Ministeri de l’hlerior, amb ei 
qual hi havia hagut un acord amb la Junta de Seguretat el juliol 
del mateix any, i que, clesprés, amb un rcglnmeni quc no va 
tenir la seva total aprovacih, hi va haver el requeriment 
d’incompetkncia. 

Aleshores vam establir uns contactes amb el Ministeri de 
l’lnteriar, i hi va haver una nova reunió de la Junta cie Ssgure- 
tat, en la qual es va renegociar aqucst Decret ds: Reglament 
dels Mossosd’Esquadra. 

Jo volia referirme a un fel, també, que cal tenir en compte 
: I’;.uticle 13.7 clel nostre Estatut d’htonomia diu quc el 
Reglarnen t de la policia au tonbmica -i els Mossos d’Bsquadra 
són la base d’aquesta prilicia autonbrnicil- ha de ser un regla- 
ment fet per la Junta dc Seguretat, i no pcr una de Ics parts de 

la Junta de Seguretat. fis ii dir, que un dels motius possibles dc 
la interposició d’aqcluest recorrirncnl d’incompctkncia crit que 

s’havia fet en ei marc (ie la Junta de Seguretat. Per tant, jo 
vaig desitjar tornar a portar el terna dins de la Junta de Segurc- 
tat, i vam arribar a un acord sobre aquest rcglament. 

Jo voldria dir molt ckuament quines són ics modificacions 
que s’han fet en aquest reglament que cm scmbla que shn 
minimcs, que em sembla que s6n totalment cstatuthries i quc 
em sembla quc, al matcix temps, en algun cas aporten alguna 
precisió thcnica que fins i tot millora el text del nostre Decret. 

Les funcions de ccirrhctcr general que nosaltres havíem pro- 
posat són : la de protegir les persones i b6ns i garantir la segu- 
retat ciutadana i cl pacífic exercici de les llibertats públiques. 
Aquesta 6 s  la primera funció general de la policia. autonhica. 
Rqui hi havia una opasicib del Ministeri, que volia quc fos 
cxactamcnt ln rcdaccib de I’Estatut, que diu : {{La de mante- 
nir l’ordre p6blic. >) Nosilltres preferim aquesta definició dc 
((seguretat ciutadana i pacific exercici cle les llibertats púb- 
liques)) perqui= ens sembla que aquesta 6,s la definició 
democritica del que és I’ordre públic : seguretat ciulaclana i 
permetre el pacífic exercici de les llibertats pljhliques, i, a més, 
lliga amb la Llei de Policia que va fcr a Madrid el Congrks de 
Diputats, evidentment en I’bpoca dernocriticít, que vil rnerkix- 
cr un consens de totes les forces politiques, com a nova defi- 
nició democriitica dc I’orclre públic. Finalment, la part rcpre- 
sentativa del Govern central vil estar plenament d’acord amb 
aquest punt. 

El segon punt és : <<Retre els honors corresponents, 
d’acord amb les normes que els regulin.>> En aixi), cviclent- 
ment, no hi ha cap inconvenient. 

El tercer punt que proposhvcm, i cluc també ha estat acccp- 
tat -no hi ha. absolutarnent cap modificaciÓ-, és : ((Vigilar i 
protegir els edificis, béns i drets de la Generalitat, garantint el 
normal fbncionamcnt de les scves instal-iacions i la seguretat 
dels usuaris deis serveis en ella constit~its.,) No hi ha abso- 
lutament cap maciificació. 

<<d) : Protegir les autoritats i funcionaris de la Generalitat 
H; tampoc no hi ha modificació. 

>>e) -aquí hi ha una petila modificacili> que crn sembla que 
significa una millora i una precisi6 tkcnica- : <<Auxiliar, en 
CBS de calamitats públiques i altres sinistrcs, participant )) 
--dkicm nosaltres- H cn cls plans de protcccib civil n, i alesh- 
ores la modificació que es f;i és <( participanl en l’execucih clcls 
plans clc protcccil, civil)>, i em sembla quc aixb és correcte, 
perqub la policia no pot participar en els plans de proteccib 
civil, sinó que pot participar en l’eexccució dels plans de protec- 
ciú civil. 

Després hi havia un altre punt, el punt <to )>, que era ((In- 
speccionar les activitats sotmeses a la disciplina de la Generali- 
tat>>. Inspeccionar tampoc no ks fumi6 de la policia, sin6 que 
6s funció dels cossos d’inspedors de la Generalitat, i aleshores 
s’ha modificat, en ei sentit de dir (<Auxiliar, en el seu cas, en 
la inspecció >>, es a dir, l’inspectur demana la intcrvencih de la 
policia autonhmica quan ho necessita. 

L’altre punt era {(Garantir el complimcnt de les lleis, dispo- 
sicions i ordres cie la Generalitat, vetllant igualment pel 
compliment de les lleis estatals.)) Aquest és un punt que em 
sembla de primerissima irnporthncia, que bs fer complir les 
lleis de la Generalitat, ordres i disposicions, i ,  al mateix 
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temps, fer complir Ics lleis estatals. Aquí no hi ha hagut abso- 
lutament mg problema, i es mant& exactilmcnt aquesta funció 
de tipus general. 

Caltra era refcrida a la policia.iudicia1, cn la qual es dcia : 
H Adoptar mesures enmminades a evitar la comissi6 de 
delictes i actuar sota la depenclencia dels jutges, tribunals i 
ministeri fiscal en la forma quc cstableixin Ics lleis>>. I q u i ,  
com que se’ns va dir del Govern central que la policia judicial 
-que constitucional ment s’havia de crear - , s’havia de crear 
en funcib de I’article 126 i per a tot I’Estat, i no s’havia creat 
per a iot I’IJstat, aixo no ho podien admetre. Nosaltres varn dir 
que 1’Estatut feia una referbncia ii aquesta possible actuacib de 
la policia autonbmica com a policia judicial, i aleshores I’acord 
al qual varn arribar va ser prkticament de reproduir el que diu 
I’Estatut sobre aquest terna. 

I iinalmcnt, E’i~ltirn punt, que tampoc no es va moclific:ir, va 
ser : <<Desenvolupar qualsevol altre servci que pugui 
correspondre-li, cKword amb les lleis>>. Bs a dir quc aixi, s6nn 
unes funcions de tipus general, perb que, eviclcntment, sbn 
ampliables i que la Generalitai podrzi -el Parlament, ei Con- 
sell Executiu-, podrh donar més funcions a aquesta policia 
autonbmica, o fins i tot treure-n’hi, o 1’Estat central, en un 
moment -quan comencem f i  funcionar dins de la coordinacih 
necesshria entre els cossos i forccs de seguretat de I’Estat i la 
policia mtonbmica- podrii afcgir-n’hi. Perquk jo crec que 
-almenys és el meu criteri- aquesta policia autonbmica, evi- 
dentment, els seus efectius scriin pocs, seran en funció de les 
disponibilitats, en í‘uncib dels diners, i ,  per tant, la conslrucció 
de la policia autonbmica s’ha de fer d’una manera molt prag- 
mitica, cn funció de les necessitats i dels diners, 

Bk, les altres modificacions que s’hhan aportat al Decret són 
cn cí tema dels serveis que pot prestar ia policia autonornica 
vestits de civil. 6s a dir, un criteri del Govern central era que 
la policia autonomica era una policia d’uniformc i que no 
podia fer serveis que requerissin anar vcstit de civil, anar 
vestit de paisi. l3& jo crec que  aquest 6s un terna que ja p h t e j a  
la necessitat, per exemple, d’anar vcstit de civil o de piiisa en 
el cas de les escortes, en el qual, evidentrncnt, dificilrncnt es 
pot Ser unii proteccib a una persona, a un íuncionari, a un 
polític de la Generalitat, R un alt c b c c  de la Gcneralitat, vestit 
ci’uniforme, 12s totalment necessiiri que el servei es faci vestit 
de paish. 

I dcsprés hi pot haver altres funcions, altres serveis dins de 
Ics fmcions de tipus general que m b e m  de dcscriure quc, per 
a una major ciicicia, demanin purament i simplement que es 
facin vestits de paisii. Aixb es VH acceptar finalment, afegint-hi 
la comunicació de la Conselleria de Ciovcrnacib a la Junta de 
Seguretat. ks a dir, que, per exemple, ei servei ci’escortes, es 
comunica que hi ha uns serveis d’cscortes cluc van vestits de 
paish, i es comunica que hi ha el servei que sigui, dins dc les 
funcions de tipus general, que cs fa de tipus paisa, i es fa, a pos- 
/prior¡, una comunicació a la Junta de Seguretat perquk, en 
definitiva, la Junta de Seguretat és fonamentalment I’osga- 
nisme de coordinació entre la policia autonbmica i els cossos i 
forces de seguretat, de la mateixa manera que la part catalana 
també podrh demanar que se li  facin cornunicacioris de tota 
una skric de serveis yuc a CataIunya fan els cossos i forces de 
seguretat de I’Estat. 

I aleshores, respecte al comandament de la policia autoni>- 

mica, el Decret que establia el rcglamcnt dels Mossos 
d’Esquadra dcia que el comandament podia ser del COS Superi- 
or de Policia ¡ de Ics altres forces de seguretat de l’l3tut. 
Aquesta es ~ i n a  pokmica que jo explicaré molt claramcnt : la 
policia, els cossos i forccs de seguretat de I’Eslat, es compo- 
nen, fonamentalment, del Cos Superior de Policia, que és un 
cos civil, de la Policia Nacional, que és un cos civil --amb orga- 
nització i jerarquia militar, pero cos civil, dependent del Minis- 
teri de l’interior-, i la Guhrdia Civil, que &s un cos militar 
que jerhrquicament depkn del Ministeri de Defensa i que h n -  
cionalrnent, quan compleix funcions d’ordrc pbblic, d e p h  clcl 
Ministeri CIC I’lnterior. Alcshorcs, I’Estatut diu que el 
comandament de la policia autonomica ha de scr un membre 
dcis COSSOS i forces de seguretat de 1’Estat. Nosaltres enteriem 
que pot ser de qualsevol &aquests trcs cussos, o de les forces 
militars, també pot ser un militar. Aixo és el que diu I’Estatut. 

I aleshores, en el Rcglament dc la Gencralitat s’havia volgut 
donar kmfasi especial que fos del Cos Superior de Policia. 
Aixb ha estat un terna de discussió que s’ha salvat reproduint 
el que diu I’Estatut, i la seva interpretació em sembla que és 
moll clara : que pot ser del Cos Superior dc Policia, que pot 
ser de la Policia Nacional, que pot ser de la Guardia Civil, o 
que pot ser -purameni i simplcrncnt - de les forces militars. 

1 aixb és tot, i aquestes sbn les modificacions aportades en el 
Decret. Per tant, en el tema de les funcions, a mi em sembla 
que no signifiquen absolutament cap variaci6, ubsolutament 
cap, i alguna precisió de tipus tkcnic, que, al meu entendre, 
fins i tot millora i precisa més les funcions de la policia, Qaunt 
al tema de poder fer serveis vestits de paish, hi ha la necessiiat 
de cornunicaci6 CI posteriori a la Junta de Seguretat -que a mi, 
personalment, em sembla acceptable-, ja que la Junta de 
Seguretat té la funció de coordinar la policia autonomica amb 
els cossos i forces de seguretat de 1’Estat. 

1, després, hi ha el comandament, que reprodueix el que diu 
l’article 13; per tant, no hi ha, en aquest aspecte, em sembla, 
discussi6 possible. 

Aquestes modificacions, que es van comunicar al Govern 
central i que es van comunicar abans de la publicacib en el 
Lliori c?ficjsrl de la Generalitnt, on aquest Decret és aprovat pel 
Consell Executiu --aquesta modificació-, pero no es publicat 
en el Diari Qficiul de la Generalitat, es van comunicar perquk el 
tiovern retirés els seus requeriments d’incompetencia, i ei 
Govern, cfectivament, els ha retirat. Per tant, cf terna queda 
desbloqucjot, i en aquests moments nosaltres podem, doncs, 
convoctir el concurs d’arnpliació de plantilla de 280 mossos 
d’esquadra -recordo que la ptantilla actual és de 100 i que 
s’ha d’arnpliar amb 280- i, després, podrem procedir a adqui- 
rir I’imrnobk per a l’escola de formació de policia autonbmica 
i potser, també, de policies locals, pcrb aquest és un altre 
terna, pcrquk stlbeu que les funcions en materia d’osdre pljblic 
que té la Generalitat sbn : article 13 : creació d’una policia au- 
tonbrnicii, i arlicle 9 : la coorclinacib de les activitais dc Ics 
policies locals. Sobre aquest tema, tarnbk m’agrdaria informar 
breument, perquk és un tema important. 

Les policies locals a Catalunya signifiquen 6 500 persones, 
de les quals la meitat, aproximadament, 6s a dir, 3 200 són de 
I’Ajuntament de Barcelona, i ,  aleshores, aquesta coordinació, 
la Generalitat la vol fer, i crec que, a la practica, evidentment, 
només la pot fer d’acord amb els ajuntaments. En aquest as- 
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pecte, s’ha creat una Comissió de Policies Locais en la qual 
parlicipa la Gcneralitat, participa la Fcdcració de Municipis, i 
hi participa I’AssociaciÓ dc Municipis. I, aleshores, el primer 
critcri quc nosaltres hrwíem d’establir era yuh vol dir coordi- 
nar, i, deshorcs, junt amb els muiiicipis, hem arribat i1 uns 
acords de base, que voicn dir definir unes funcions mínimes 
en les quals intcrvingui la contribuci6 de les policies locals en 
tot el tema de la seguretat ciutadana, i en aquest aspecte la 
Federacih de Municipis esta fent uns cobloquis i unes trobades 
a Tarragona, trobada a la qua1.j.o assistir6 dernl‘l, i que formularh 
unes conclusions sobre aquest tcma. Una possible coordinació 
és la formac% definida, igual per tothom, de les policies 
municipals, amb unes escoles, i el sistema de contractació de 
les policies locids, i després, que tinguin un equipament tim- 
mrtlitzat, que vagi tics de I’uniforme fins al matcriai de trans- 
missi6 i, evidentment, l’arrnament. Després, la coordinació 
tambi: vol dir dcfinir Ics possibles actuacions suprarnunicipals 
d’aquestes policies niunicipals, és a dir, actuacions fora del scu 
municipi, en el qual cas estarien sota el comandament de la 
Gcncraii tat. 

En aixo estem plenament d’acord la Federaci6 cle Municipis, 
I’AssociaciÓ de Municipis i la Generalitat, i en el tema de les 
cscolcs el que crec que seria més rmional de fer 6s que, en lloc 
que la Generalitat crehs la scva propia Escola de Policies 
Locals, pogués ajudar les escoies ja existents de policia local, 
com pot ser la de Girona o corn pot ser la de Barcelona 
-d’aixo he tingut converses amb l’alcaldc dc Girona, ei 
senyor Joiiquim Nadal, i amb l’alcaldc de Rarcclona, el senyor 
Narcís Serra, i esian d’acorrl amb la passibilitat que h Genera- 
litat ajudi --cn virtut del prcssupost que ha aprovat aquest 
Parlament, d’ajucles i col-laboracions amb les policies locals-, 
que iijudi Ics escoles, quc en el Consell de Direcció de les 
esmlcs hi pugui fer entrar uns representants de la Generalitat 
quc no represcntin variació de la majoria política que hi hagi 
en I’ajuntiimcnt, i que, aleshores, I’qjuda, per exernplc ii 

Girona, legalitzi una situacih que, de fet, ja cs dhna; que és 
que a 1’Escola de Policies Locals rlc Girona hi puguin anar 
guirdies municipals de Banyolcs o de Palafrclgcll o de Fig- 
ueres. Em sembla que I’EscQI~~ de Girona, per exemple, és un 
excrnple cl’escola que funciona molt bb, i scria absurd que 
aquesta tasca de coordinació comportés la creaci6 d’una nova 
Escola a Girona, sinó quc, simplement, la Gcnerditnt ajuda 
aqucsta Escola, i alcshorcs aquesta E S C Q ~  quecla oficialment 
oberta a lots els policics locals de les comarclucs gironines. 

Bé, dic aixb perqub, en canvi, per a la policia autonbmica si 
que s’ha de fer una escoli-1 especifica pcr’quk em sembla im- 
pensable que es puguin agafar 280 nous mossos d’esyuadra 
sense que passin per una formacih, per un curs, i que si no 
s’aprova aquest curs, no puguin ser, purarncnt i simplement, 
mossos d’esquadra, i aixb és un dcls ternes que el pressupost 
de la Generalitat contempla i que nosaltres, il partir d’un 
moment en qub aixo cstB desbloquejat, hem de posar en 
funcionamcn t. 
Em sembla que í-lixo és practimment tot; bé, m’oblidava de 

dir  quc cn el Decret tamhb s’ha suprimit tot el títol segon 
-aixo és un tema important - que fa referhcia a ({Estructura 
i orgunitzaciór,, n l’estructura i a I’organització. Per qub? 
Perqui: I’cstruciura i l’organitmció no les pot fer la Generalitat 
cl’una manera unilateral, sini, que, cn funció de l’article 13 de 

I’Estatut, punt sete, aquest tambk 6s un  tema que, com el 
Reglament, I’ha de fer la Junta dc Seguretat. Per tant, aqucst 
tema el retirem del Decret, i el deixem perquk la Junta c-lc 
Seguretat estableixi quina serh I’eestructura i I’organització dels 
mossos d’esquadra, que es converteixen, doncs, cn la. base de 
la policia autonbmica. 

Aixb, evidentment, jo crec quc no 6s cap precipitació; és 
simplement un  clesbloquejarnent del que ja estava plantejat de 
feia temps, i, a m6s, els cccursos per a fer aixb que ens plante- 
gem dc fer s6n uns recursos ja votats, són uiis credits ja 
concedits per aquest Parlament. Efectivament, els 280 nous 
mossos d’esquadra ja són inclosos en el pressuposi de la Gene- 
ralitat, I’cdifici i la formacii, d’una escola també scin en el 
pressupost de la Generalitat, i tot el que es realitza ja ha estat 
votai per aquest Parlamcnl, i, per tant, els credits ja estan 
autori t xals, 

Aixb no vol dir que no s’intenti negociar amb l’Estat, i en 
aqucst aspecte 1’Administració actual, que acaba d’arribar a un 
acord amb els bascos -em sembla que la noticia estB en la 
premsa d’wui--, dins de la mateixa línia arribaria a un acord 
amb la Generalitat, que és el finanqament dcl que ells diuen 
<<primer establiment)>, que és, diguem, que les despescs fu- 
turcs de manteniment corrin a chrrec de la Gcneralilat, p r o  
que ei que representa la primera inversib sigui a &rec del 
Govern central. Aquesta és una negociació que, evidentment, 
ve w psterbri, tal com s’hi-1 fel en el cas d’Euskadi i que, en 
aquests moments, esta una mica paral.litznda, i espero que 
puguem fer avanpr en el futur  amb la nova Administració 
quc ha d’oocupar el Govern de I’Estat. 

Bé, aixo és la informacib quc els havia de cloiiar dels hltirns 
fets referents a la policia aulonbmica. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : €36, moltes grhcies, senyor Macih Ala- 

vedra. En fi, ara suspendrem la scssih, amb el prec que d’at‘fuí 
a un quart d’hora puguin cntregar les preguntes a formular, 
perquk el senyor Conseller les pugui reordenar. 

Se suspkn la sessió. 
(Sbn tres quarts i deu minuts de sis. La msib es re&n a dos 

quarts i vuit minuts de set.) 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula I’Honorabie senyor Con- 

seller per a donar respasta 11 les preguntes ibrrnulades, 
EI Sr. CONSELLER : Bé, senyor President, si li ho sembla, 

contestaré en funció de I’ordre d’arribada de les preguntes 
perquk, si bc n’hi ha alguna que pot ser coincident, tenen mati- 
sacions diferents. Aleshores, les primeres que m’han arribat 
sbn les preguntes formulades pcr Esquerra Republicana de 
Catalunya. La primera diu : {{En la seva exposició ha mencio- 
nat que la policia autonbmica assumia funcions de policia jucli- 
cial; atenent que aquest cos no ha estat creat, podria precisar 
quines funcions tindri? M 

Bé, en les funcions de la policia autonbmica es reprodueix cl 
que diu l’Estatwt, que 6s actuar, depenent dels jutges, tribunals 
i ministeri fiscals amb les funcions especificades en l’article 
126 de la Constitució i en els termes que disposen les lleis. 

Aleshorcs, corn que I’article 126 de la Constitucib diu que la 
policia judicial deph  dels jutges, dels tribunals i del ministeri 
fiscal en les seves funcions d’indagwcib del delictc i de de- 
scobriment i assegurament del delinqiient, en els termes que 
la llei estableixi, per tant, és evident que, per a l’actuació de la 
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policia judicial hem d’esperar la llei que preveu I’article 126 de 
la Constitució, i les funcions que nosaltres aprovem en el 
Reglament de Mossos d’Esquadra Tan expressa referimcia a 
aquest article 126. Per tant, pel que fa a la policia autonbmica, 
1’Únic que queda clar és el que ja diu I’Estatut, que podrh tenir 
funcions de policia judicial, perQ en els termes que I’article 
126 o la llei que desenvolupi l’article 126 estableixi per a l’ac- 
tuació de la policia judicial a tot 1’Estat. 

La segona pregunla és <(En tractar de les funcions que =u- 
mira la policia autonomica, ha dit que inclourien la prolecci6 
civil. LPodria precisar a quin tipus de protecció fa referencia, i, 
en el cas d’ésscr sabre risc cattastrbfic, qui en tindria el 
comandament? H 

Bé, sobre el tema de protecció civil, el que he dit és quc Ia 
policia autonbmica té, la funció d’auxiliar en el cas de calami- 
tats phbliques i altres sinistres, participant en l’execució dels 
plans de protewib civil. La protecció civil, avui dia, és una 
competkncia de I’Estat; a I’Estatut aixo ni tan sols hi és previst, 
6s una llacuna de I’Estatut, i aleshores hi ha una Proposicib de 
Llei d’aquest Parlament demanant que es faci la transferencia 
de la protecció civil a Catalunya com una eompetkncia més a 
afegir, amb carkter exclusiu, a les competkncies de l’article 3. 
Sobre aixb no hi ha ... esta parat el trarnit, i, per tant, els plans 
de protecció civil, cls estableix el Govern central, i ,  concreta- 
menl, la Direcció General de Protecció Civil, dins del Minis- 
teri de I’Interior, i els cossos i forces de seguretat, en general, 
les forces militars i els ajuntaments, i també la policia autonb- 
mica, ei que fan és el que diu exactament aixb : participar en 
I’execució clel pla que és establert pel poder polltic, sota el 
comandament del poder polític que té la competencia, @s a dir, 
en iquest cas, Ministeri de l’hterior, Direccib General de Pro- 
tecció Civil. 

Si la protemi6 civil ens fos traspassada, el plantejament seria 
un altre. Quc consti quc, per exemple, en eis casos de protec- 
ció civil que es poden tenir a Catalunya, com, per exemple, els 
aiguats que estem vivint, o el tema de simulacre d’evacuaeió 
d’AscÓ, per esmentar-ne 6s un altre cas, la Generalitat el que 
fa és aporlar la seva col-Iaboració, perb sense tenir cornpetkn- 
cies en el tcma. 

Tercer. {(Quant als criteris de finanqament, is’ha pensat 
quc, en crear la policia autonhica,  es podrien reduir els efec- 
tius de la PoIicia Nacional en igual nombre i, cn aquest cas, 
seria pagat per 1’Estnt el preu d’aquesta reduccib, fent I’oportu- 
na transferbncia a la Generalitat? H. 

FI&, en el tema del finaqament hi ha el sistema que s’est8 
fent a Euskadi, que es el que en diuen finanqament de primer 
establiment, és a dir, la inversió per a posar en marxa la policia 
autonhica,  i per a posar-la en marxa amb uns delerminats 
efectius; 6s (z dir : la policia autonbmica basca s’ha posat en 
marxa amb 700 membres, que sorgeixen i quc, a més a mks, 
un dia determinat es diu : <<Ja tenim policia autonomica>). 

Jo, personalment, crec que el problema de Catalunya, en 
ser diferent quant a situaciti d’ordre piiblic, ha de ser diferent i 
ha de ser molt més -com jo el definia- pragmitic. De tota 
manera, les despeses de primer establiment s’han de negociar 
tamG amb I’Estat, i vost2: planteja cl cas, no solament de les 
despeses de primer establiment, sinó de la participació en ei 
finangament del funcionament. Jo crec que aquest és un tema 
que tambk s’ha de plantejar, i que tamM s’ha de negociar amb 

el Govern central, i ,  sobretot, hi ha un argument que senibla 
clarissim. És a dir, en el conjunt de I’Estat, els agents d’ordre 
públic per 1 O00 habitants són de 3,58, i a Catalunya, els 
agents d’ordre phblic per 1 O00 habitants són de 2,27. hs a dir, 
una diferencia, entre 3 ’58  i 2,27. Tot el que es faci de policia 
au tonhica  és, purament i simplement, acoslar-se ulna mica a 
la mitjana de I’Estat, i tot el que es faci, al mateix temps, ks, 
com vostk diu en la seva pregunta, possiblement reduir les 
despeses de 1’Estat en els cossos i forces de seguretat a Cata- 
lunya. Per tant, el Conseller de Governacib, jo mateix, sóc par- 
tidari del que voste insinua en aquesta pregunta, que 13s de 
negociar també amb el Govern central la participacib dei 
Govern central en el finanqarnent, no Únicament del que 
s’entén per primer establiment, sind, del funcionament de la 
policia autonbmica. 
L’altra pregunta és del Grup del PSUC : <(Hi ha previsions 

quant a un finanGament, nlmenys parcial, de la futura policia 
autonbmica a c h e c  de ]’Estat, tenint en compte que aquesta 
policia desenvolupari funcions que haurai de comportar una 
disminució de les obligacions i tasques que actualment realit- 
zen en la seva totalitat Ics forces de seguretat de I’Estat? H 

Jo crec que aquesta pregunta és coincident amb la pregunta 
d’Esquerra Republicana, i la donaria -almenys per la meva 
part, excepte maiors precisions- per contestada. El que jo sí 
que voldria dir és que aquí he fet realment una sessib infor- 
mativa, és a dir, he informat del que havia fet, i el que havia 
fet és, a través de la Junta de Seguretat, renegociar un regla- 
ment de Mossos d’EEsquadri1, del qual he indicat exactament 
quines s6n les modificacions, les que siguin, moltes o poques 
-jo crec quc són paques-, i, a partir d’aixo, el Govern central 
retira els seus requeriments d’incompetkncia, per tant, el que 
iiquest Parlament havia votat, que és augmentar la. plantilla en 
280 Mossos d’Esqundra i donar-li unes certes funcions que 
havien estat plantejades en reunio, es pot fer. 

Jo, simplement, he informat d’aixo. ks per aquest motiu 
que jo he demanat la sessió informativa. Vull dir, aqui, que ara 
entrem en preguntes sobre el futur que jo responc molt gus- 
tosament, pero suposo que tindrem també allres ocasions de 
parlar-ne. 

Després hi ha la pregunta del Diputat senyor Josep Maria 
Ainaud, del Grup parlamentari de Convergencia i Unió, que 
diu ; ({La Conselleria de Governacid, ha iniciat relacions amb 
les Conselleries d’altres Comunitats Autonomes sobre Ves- 
tructuració de Ics respectives policies auionomiques, en vista 
a una possible coordinació? H. 

La Conselleria de Governació ha tingut relacions amb el 
Govern d’EEuskadi i amb la Conselleria d’hterior d’Euskacli 
sobre el funcionament, l’organització i el sistema seguit per la 
policia autonomica basca, i el sistema seguit a Catalunya -de 
fer la policia autonomica sobre una ampliació dels Mossos 
#Esquadra sense esperar la llei orginica de policies autono- 
miques que preveu la Constitució- esta basat, de fet, en l’eex- 
periencia basca de fer el mateix sistemd a partir dels Miiíones i 
Mikeletes, i amb aquest sistema jo crec que hern seguit la línia 
iniciada per Euskadi. 

No hern tingii t relacions amb Conselleries d’altres Comuni- 
tats Autonomes. La pregunta esta feta en plural; de poíicia au- 
tonomica, en aquests moments, només n’hi ha a Euskadi, i hi 
ha aquest inici, aquest embrió a Catalunya. Amb les altres 
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Cornunilats Arttbriomes no n’hem tingut pcl fct quc no lencn 
policia aulonomica, perb jo recullo el suggcriinent qlre cn la 
seva pregunta fi e1 lliputat senyor Ainaucl, o que esti implícit 
en la seva pregunta, i crec que seria interessant saber quina 
idea tenen sobre la policia autonbmica les altres Cornunitais 
Autbnomcs, si: rcalmcnt pcriscn crcar-la o no.. do concc clccla- 
racions d’Andalusia en Ics cluals es diu que no es pensa crear, 
peri) no sk si ha canvial el criteri, i ,  si la pcnscn crear, amb 
quins criteris, Per tant, rccullo cn aquest aspecte el 
suggcr i rncni. 

I ,  finalment, hi ha nou preguntes del Grup Socialista cluc 
diuen : <<LPcnsii continuar cl lila de creació dc la policia au- 
tonbtnica abans que s’hagi aprovat In llei o les lleis oighiques 
cluc preveuen la Constitució sobrc cossos i forccs cie seguretat 
de I’EEstal? 3 )  

136, sobre cossos i forces de seguretat de I’Estclt, és ii dit; 
aqui es rci‘ereixen no hicament a la llei orghnica de policies 
aulonbmiques, sinó :i la llei, diguem-nc, de scguretat, quc 
també vit entrar en el Congrés dc Diputats i va ser també 
retirada, i ,  nosaltrcs, cl quc pensem bs, a partir dels Mossos 
ci’Esquadra, fer la pniieia autonomica, c i ’ m m l  amb les autorit- 
mcions i el pressupost cl’iiquest Parlanicnt, i ,  en aquesls mo- 
ments tenim Ea possibilitat que els Mossos d’Esquadra passin 
CIC 100 a 380, amb una ampliaci6 dc 280, i doilar als Mossos 
cl’Esquaclca les funcions que jo  accibo cle comentar en aquesta 
Comissió, i sóri --al meu enteridrc- funcions dc policia uu- 
tonbmica, i que hi hagi iin reciclatge i iina formacih dels 
Mossos d’Rsquadra en 1’Rscola de 1+3l ich Autonbmica que 
pensem crear i que aquest Parlament, a través del Pressupost, 
també ha autoritzat. I qualsevol altra arnpliacib passari, evi- 
dcntmcnt per i-quest Parlament; jo he dit  cluc, aixb, ho pcnrii- 
vcm fer d’una manera pragmitica, en funcib dc Ics necessitats 
i dc Ics disponibilitats. De tota manera, la soluci6 de fer-ho 8 
través dels Mossos d’Esquiiclra o per ampliació dels Mossos 
cl’fisquadra bs, precisament, per a poder-ho fer scnse cspcrar 
quc I’Estat faci la seva legislació sobre cossos i forces de segu- 
retat de I’Estr-lt. En el monient que la fixi, evidentment, 
haurem d’adapt¿ir lii nostra policia autonbmica ii la legislació 
que rati l’F,:stat, sobretot tenint en compte que aquesta legis- 
lació, prevista cn la Constitució, 6s orginica. 

Segon : <<Quin model creu que és el més convenient cn 
relaci6 amb la clistribucib de compelencies entre els tres 
nivdls cle policia estatal, de la Generalitat i municipal? )) 

I%, jo crcc que aixh queda contestat. De ret, amb 380 mcni- 
bres dels Mossos d’lisyuid.ra fent funcions de policia autonb- 
mica, no cs poden fel. miracles d’actuació de policia autonbmi- 
ca; els COSSOS i forces de segurctat de I’Estat són cls qui garlin- 
teixen ~i’iina manera bisica la scgurctat ciutadana. Lcs policies 
locals, que, corn he dit, s1 Catalunya s h  6 500 i és molt mks 
irnporlanl ilqui que a la resta de l’cstat, i s6n pagats pels iijuntn- 
rncnts, tenen una skrie de funcions prbpies, imunicipals, i 
tam bk, perquk aquesta 6s voluntat dels ajuntamcnts, conlri- 
hueixen -i de vegides d’una manera molt cticaG- r?. la segu- 
retat ciu taclana, amb coordinació, a travks de !’ajuntament, 
amb cls cossos i forces de seguretat de 1’Estat. 

LA policia autonomica té ics funcions quc jo nqui he descrit, 
cs coordina amb els cossos i forces de seguretat dc I’Estat a 
través de la Junta de Segurctnl, neccssita unit coordinitcih amb 
les policies loculs --i d’aqui ve que la Fcclcraci6 dc Municipis i 

l’Associwi6 de Municipis hkgin planlejat un punt que estava 
en cl programa del senyor Benet llavors de la moció de censu- 
ra, que era de tenir u n  representant en la Junta de Seguretat-, 
i que nosaltres aquest tenia I’hagim plantejat a la Junta de 
Segurctat, pcrb qire no és resolt perquk, de k t ,  en la Junta de 
Scgtiretat es diu que hi són representants cls designats pel 
Govern central i cls r1csign;its pcr la Generilitat sensc quc hi 
hagi una rcprcscntació de municipis, i aixo és un terna, en tot 
cas, q 11 e ca I d r i a tractar. 

Vull dir amb aixb que nosaltres som molt partidaris de la 
coordinació de la policia autonimica amb cis cossos i forces de 
seguretat que 6s prevista en ITHstatut, i també amb Ics policics 
tocals, mrilgriit que 110 estigui prevista en I’Estatut. 

Pero amb 380 homes en els Mossos d’Esquadra, jo crec que 
-excepte ampliacions que clecidcixi aquest l%rlament- les 
seves funcions, dc moment, queclacan rcdu’ides CI In proteccib 
de Ics persones i dels bdns, als honois corresponents, ii la 
vigiIincia i proteccih dels cditicis. Pensem que la Generalitat 
era itbans ii la phqa de Sant Jaumc i iivui dia Ics Consellerics i 
Ics difcrcnts seccions estan escampades per tot Rarcelona i pcr 
tot Catalunya, arn h les delegacions territorials i les clelegacioiis 
clc servei, i necessiten molt sovint proteecib. Aquest mateix 
Piirlamenl i aquesta casa n’ks un exemple, quc també necessita 
protecció. 1 les persones de la Cicncralitiit, cn el SCLI conjunt, 
Consell Exccutiu i Psu-lament, hmbk poden necessitar protec- 
ció. Per tant, .jo crec que aquestes tres-cenks vuitanta per- 
sones, de moment,., protecció de persones, dc bbns i d’edificis 
són fonamentals i sbn just per a complir aixo. Tambb hi ha 
I’auxili en ciis de calamitats, aquest és obvi, i aquesta 6s ~ini i  

obligació fins i tot dels ciutadans, jo crec que no cal insistir-hi. 
k r b  turnbb poden caniplir immediatament l’auxilinr cn les i l i -  

speccions que faci la Generalitat; aixb 6s una funcih que pot 
fer immediatament, i després fcr complir les disposicions i 
ordres de la Generalitat, evidentment cl’acord amb I’ordcna- 
ment jurídic vigent. Jo crcc que aquestes són les funcions que 
nosaltres preveiem per ii la palicia autonomica nctual. Qualsc- 
vol altra previsió seria forsi dc la dirnensi6 i, per tant, scria im- 
prescntablc. Aixo HO vol dir que en ei futur les ampliacions 
que decideixi aquest Parlament no puguin permetre d’anar as- 
suniint altres funcions que de moment ja estan definidcs, i 
que la policia autorthica h u r a  d’anar assumin t. 

Tercer. << ¿Creu que la policia autonbmica ha de tenir corn ii 
objectiu absorbir totcs les fuiicions que ara efectuen els cossos 
i forccs de seguretat de I’Estrit, llevat naturalmcnt de Ics que li 
estan reservades corn a cornpetbncia exclusiva? >) bo crcc que 
amb la resposta a la segona pregunta he respost tamhd aquesta. 
iío repeteixo, protecció de béns i dc persones i auxiliar en les 
inspcccions i complinicnt dc les lleis, ordrcs i disposicions de 
la Gencrrditat. 

Quart. (( ¿Considera que ¡’actual cos de Mossos d’Esquadra 
té ja la condició de policia authnoma i ,en G ~ S  afirmatiu, per 
yuh no s’ha esperat que el Parlament realitzés un dchat i 
prengués els corresponcnts iicords, tal com s’ha aprovat rei te- 
fitdamcnt? )) Bé, ja sobre aquesi tema el que he fet és clesblo- 
quqjjar la línia que s’havia ernprks, i de que s’havirt informat en 
aquest Parlnmcnt i que hwia aprovat aquest Parlamcnt. J o  
simplcmcnt he vingut aqui a explicar que hi havia una línia 
clctcrminada crnpresti per la Conselleria de Guvernaci6 i que 
aquesta linia en un moment qucda bloquejada per un con- 
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tcnciós jurídic, a causa del Reglament de Mossos d’bquadra, 
entrc la Generalitat i el Govern central, i que aquest bloqueja- 
ment desapareix, perquk en la Junta de Seguretat s’arriba a un 
acord sobre el Reglament, 1, aleshores, a partir d’aqui, jo, sim- 
plement, em disposo a partir d’m a complir el que ei Parla- 
ment m’hha dit de complir, dos-cents vuitanta mossos 
d’esquadra i una escola. 

Cjnque. (<iPot informar de l’aplicacib que s’hagi fet fins 
avui de les partides aprovades en el Pressupost del 1982 per a 
la Direcció General de Seguretat Ciutadana? N Sí, en puc infor- 
mar; no hi venia especialment preparat, per6 d’aquestes par- 
tides -que son concepte d’edifici per a 1’Escola de Policies, 
200 milions de pessetes; adquisició i condicionament d’uun 
local per a instal*lacib de serveis i unitats del Departament i ad- 
quisició de vehicles de turisme i especials, adquisició d’arma- 
ments i materials per a la dotaci6 del cos de Mossos d’Esquadra 
que sumen 504 milions de pessetes, i després la qüestió de 
remuneracions personals, que sumen 41 6 milions de pessetes, 
en total 920 milions de pessetes-, d’aquestes partides s’han 
fet les despeses que eren per a cobrir els cent mossos d’esquad- 
ra i Icl. part corresponent als que tenim i les seves remunera- 
cions. I tot el que és per a ampliació, corn que aquesta ampli- 
ació no s’ha fet, estfi pendent, s’hauri de fer R partir &avui, 
que els requeriments d’incompctench queden desbloquejats. 

Si&. <<¿Per quin motiu es va aprovar un Reglament dels 
Mossos d’Esquadra, amb el caracter de policia autonoma, 
sense obtenir l’aprovacib de la Junta de Seguretat?)) Bé, cl 
motiu és que, en realitat, quant als mossos d’esquadra, corn a 
competkncia de la Generalitat, cs va interpretar que podia fer 
el Reglament la Generalitat i que no era un tema que era prb- 
piament el reglament de la policia autonhica.  El que passa es 
que en haver-hi els requeriments d’incompethncia, el terna, 
aleshores, queda bloquejat i hem cregut que era oportú recon- 
duir el tema dins la Junta de Seguretat, és a dir, en funcih del 
que diu l’article 13.7, que textualment diu que <<la Junta de 
Seguretat de temi nara I’Estatut , Reglarnen t, dotacions, corn- 
posició nurnkrica i estructura per al reclutament de la policia 
de la Generalitat, els comandaments de la qual seran designats 
entre caps i oficials de les forces armades i de les forces i cossos 
de seguretat de I’Estat Doncs, la modificaci6 dei Regla- 
ment es porta a la Junta de Seguretat; s’hi fan les modifica- 
cions, de les quals jo he informat, i a pwtir d’aquest moment 
es retiren els requeriments i es ciesbloqueja el terna. I, alesh- 
ores, tota la part que fa referhcia a estructura es tractari en la 
Junta de Seguretat, que es el que s’ha de fer en una propera 
reunió de la Junta de Seguretat. 

Setzna. << ¿Pot informar de les converses i acords mantinguts 
amb el Ministeri de I’lnterior en relació amb la policia autono- 
mica i en concret si es va. plantejar la possibilitat de transf‘erkn- 
cia de funcionaris dels cossos i forces de seguretat de I’Estat, 
aixi com sobre el possible financament de la policia autbnoma? 
)> La transferkncia de funcionaris dels cossos i forces de segure- 
tat de I’Esiat no es va plantejar, No s’ha plantejat, només 
sabem el que diu l’Estatut, és a dir, que els comandaments 
s’han d’escollir entre les forces armades i els cossos i forces de 
seguretat de I’Estat, i jo crec que s’han d’escollir en virtut d’un 
concurs de mkrits, d’un concurs corn qualsevol funcionari 
públic, i que, en definitiva, després la decisió sigui en funció 
del concurs i decisió de la Junta de Seguretat. 

Quant al possible finlmpment de la policia autbnoma, 
aquest tema és coincident amb les preguntes d’EEsquerra Repu- 
blicana i del PSUC, i crec que j a  he contestat. ks un tema, en 
tot cas, a negociar. JO diria que les converses amb el Ministeri 
de 1’Interior han estat, perquk 6s així, molt condicionades pel 
fet basc i tol  el que fem aquí s’assernbla molt al fet basc. bs a 
dir, jo  recordo perfectament, i aixo 6s una consideracib de 
tipus polític, la negociacib dels Estatuts d’Euskadi i de Cata- 
lunya, i en I’Estatut d’hskadi els representants d’Euskadi, 
tots ells, van posar l’accent, enormement, sobre l’ordre públic 
i sobre la policia autonomica per a resoldre el greu problcma 
de terrorisme que tenien a Euskadi. En canvi, a Catalunya, 
l’accent dels negociadors catalans va ser sobretot sobre la Ilen- 
gua, sobre la cultura i sobre l’ensenyament. Dues caracteri- 
stiques que responien a dues realitats sociologiques d’Euskadi 
i de Catalunya. I efectivament, el que vam aconseguir 
nosaltres en llengua, cultura i ensenyament, desprks els 
bascos ho van seguir, i el que ells van aconseguir en ordre 
públic, després nosaltres ho vam seguir, ckmpte la referhcia 
als Mifiones y Mikeletes, que ells tenen en una transitbria i 
que nosaltres no tenim, perb que ara, de fet, seguim tambk 
per una via en la mateixa línia. I, a més a més, els fets sociolb- 
gics, realitats del pais, han fet que ells m e s i n  per endavant en 
ei terna de la policia autonbmica, i que nosaltres seguíssim els 
seus passos; i jo crec que en el tema de la llengua, de la cultura 
i de l’ensenyament s’anés per endavant aquí i que ells 
seguissin els passos de Catalunya. Demano excuses per aques- 
ta petita digressió, perb és pcr dir que les converses amb el 
Ministeri de I’Interior han estat sobretot centrades en la realli- 
tat del que s’ha fet a Euskadi. 

Vuite. ({ ¿Tenint cn compte que el Departament de Gover- 
nació ha anunciat reiteradament terminis dintre dels quals hi 
hauria policia autbnoma a Catalunya, sense que mai no 
s’I hagin complert aqtiestes promeses, esti l’actual Conseller en 
condicions de fixar terminis i etapes per a la realit7~ció dels 
corresponents projectes? H f ik ,  aquest Reglament aprovat ja de 
fet constitueix els Mossos d’Esquadra amb funcions de policia 
autonornica, i, per tant, els cent mossos d’esquadra es poden 
considerar policia autonbmica. El que passa és que aixo és una 
afirmació enormement gradiloqüent i per tant jo creuria que 
fins que no hi hagi una escola de formació i no hi hagi el reci- 
clatge deis actuals mossos cl’esquadra i els dos-cents vuitanh 
que entraran no passin per l’escola de formaci6 i no hi hagi 
una adaptació de les actuacions i de la mentalitat dels mossos 
d’esquadra, no hi haura realment policia autonomica, o un 
embri6 de policia autonomica, perquk tampoc no hem de ser 
pretensiosos amb les paraules. 1 hem dit la voluntat, que em 
sembla que a més a més correspon a la realitat de Catalunya, 
de fer-ho molt a poc a poc i en funcib de les disponibilitats i de 
les necessitats. Per tant, jo crec que la policia autonomica es 
pot dir que existeix, pero amb una imatge pública de policia 
autonomica, jo diria, al temps de constituir l’escola, de fer el 
curset, i per tant em sembla que minimament s’ha de parlar de 
vuit mesos. Que consti que en aquests moments els vuit 
mesos 6s una idea que jo tinc, pero que s’hauria de concretar 
més en funció de si el curs de reciclatge és de quatre mesos o 
de sis mesos, i per tant els vuit mesos poden passar a deu, 
wro, diguem, d’aquest ordre. 

Novena pregunta. <<A la vista de les modificacions de certs 
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critcris solm la policia autbnoma que s’ohserven entre els pro- 
jcctcs dc I’actual litulur del Departament i I’anterior ¿es 
proposa el senyor Conseller enviar al Parlament un p h  concret 
que pugui ser detallat o un projectc de Ilei?>) Hé, jo no vcig 
dilerkncics cntrc I’:ictual Conseller i I’antcrior, perqui? precisa- 
ment, quant a la línia que hwia cmprks I’atiterior Conseller i 
que va qucdar bloquejada pels rcyiicrimcn ts d’i ncompctkncia, 
I’iinic que ha ret J’acttial Conseller ha csiat clesbloqucjar-la, 
imitjatiqmt pactc polític, cosa que segiirainent també hauria t’ct 
I’anterior Conseller, i, per tant, scgueix la línia cxposacla 
mol tcs vcgadcs pcr. 1 ’iantccior Conseller cn aquesta Comissi6 
--jo rn’he llegit Ics sessions- i després compliiil UII seric de 
resolucions cicls dcbats dc política gencrnl del Parlament quc 
ens insten a fer aixi). 1)’altra banda, l’listatut ens diu quc 6s a 
la Junta de Seguretal ii qui corrcspon I’cstatut, laglament, c i o -  
tacions, composició tiurnkrica i estructura, reclutament de la 
policia de la Gcnerrilitat, i pcr tant, en aquests moimmts, no bs 
intencib clel Conseller enviar un Projecte de l h i  sobrc aquest 
terna, sinli complir el que diu 1’Estatut quant a i’actuacih de la 
Junta de Seguretat. De tota nimera, el hriamcnt tb quantitat 
de vies per cz intcrferir, controlar, impulsal; tota la politica de 
I ’ lixccu tiu . 

El Sr. PKESIDENT : 136, algun Grup parlamentari vol 
rcpmg untar? 

El senyor Casarcs tb la paraula. 
El Sr. CASARES : Gricies, scriyor President. Seiiyorcs i 

scnyors Diputats, una ailusi6 al  Conseller, De totes les pre- 
guntes que hrm estat i‘ormuladcs pcl nostrc Grup  i conteslaclcs 
pcl senyor Conseller, jo li demanaria les segiicnts precisions. 
En primer lloc, hi ha un tema d’cntracla, que jo he iormulat dc 
mancra molt clara i que mcncii rl’unes declaracions publicades 
en un diari que .jo he IIegit, <IEI Pais>>, del diurncnge dia 17 
d’octubre, cn qiih es diu textualment cl segiient : <<hoy yn 
tcncnios policia autonbmica H; ii continuació s’hi diu : {(es 
clecir, el proceso que nos ha de Ilcvar a clla se inicia ahora>>. 
Bé, jo jii sé que cic vegades li1 transcripcib de les declaracions 
no es fa d’una minera exacta, fidedigna, i que sobre aquest 
teriia hi poden haver certes ;imbig‘iilats. Perh, ii mi m’agrada- 
ria cluc es rcsolgubs ~ ’ L I ~ R  vegada pcr scmprc aquesta ambigiii- 
tat. 1 tampoc no ni’hha semblat que quedés resolta en aquesl 
monient amb hi informació del senyor Conseller. Ell, cl’una 
iiianera catcgbrica, ara iiltimamcnl acnba de dir : c( tenim poli- 
cia autonhmica en funcions>>. l3& la tenim o 110 la tenim? Si hi 
ha policia autonomica, aleshores jo voldria saber dues coses. 
Primera, I’antcrior Conseller ens havia dit scmprc que els 
Mossos d’Bsqt1adra són I’crnhri6 de la policia autonomica, i 
que seran policia aulonbrnica en la rncsura (pic el Ministeri dc 
I’lnterior, el Govcrn central, dicti un ctccrct elcvant els 
mossos d’csquadra a la coirdici6 dc policia autonomica. Quc jo 
shpiga aquest decret no s’hn produ’it. Rleshorcs, no m’cxplico 
que, si aixo ks iiixi, es pugui afirmar s r a  que tenim policia u- 
tonhmica, encara que sigui en funcions. AixQ, d ’ m  costat. Dc 
I’altre, si ienini policia. autonbmica o policia autonhica en 
funcions, per q u e  s’han realitzat accions politiques i de gestib 
sense esperar cluc aquest Rirlament fes cl debat que tantes 
vegades s’ha proposat de fer i prcngués cls acords correspo- 
ncnts‘? No és aixo --li pregunto al scnyor Conseller- tina 
manciinqa cnvers el Parlament? Quina cxpl icació té ai xh? 
Com cs proposa portar remei a liquesia incongruhilcia? 

Pcrclb, scnyor President, voldria saber si continuo cn 
l’orcirc dc preguntes o espero la resposta del senyor Conselici: 

El Sr. PRESIDENT : I’oiser valdria Iri pena que les Iormulds 
totes alhora. 

El Sr. CASAR13 : Moltes griicics, senyor President. 136, hi 
ha un altre punt que en principi crec que ha~iriu dc scr susccpti- 
ble de mks aclariments. 131 una CIC Ics preguntes, em penso 
que 6s concretament la dues i la tres, es parla d’un tcmu que jo 
crec cluc 6s d’una gran imporhcia. ks el que nosaltres hem 
formulat com ii model de distribucib de cornpetkncics. 

Aixo enl1ac;a amb una altra prcgunta que s’ha fet i que s’ha 
contestat dicnt que, bé, de moment anem ii la creació 
d’aquestcs 300 i escaig, 380 places de Mossos d’Esquadix, i no 
ens preoclipem de res més. Aixb és la línia pragrnhlica i grad- 
ual, si volem, que es proposa seguir la Consellcria. Pero, 6s 
clar, un es pregunta si una linia pragrnl‘lticti és incompatible 
amb tenir una visi6 global, un pla de conjunt dcl que ha de scr 
per a Catalunya, dintre d’un esqucma general d’una politiGi 
d’Estal, la policia autonomica. Aixh és el que un cs pregunta, i 
aixb 6s cl quc voldria un saber : si la Conselleria tk aquest p h  
en el cap. La Conselleria no té la policia autonornica al carrer, 
aixb j;i ho sabem, pero nosaltres preguntem si la té al cap, 1:s R 

dir, sap on vol arribar, en definitiva? Perque sí que és evident 
que no podem galopar arn, per6 hem de sabcr quines etapes 
hem d’anar cremant. 

hlcshorcs, per aixo fkicm liqucsts prcgunta : 6s quc és pro- 
pbsit, cn delinitiva, de I’esquema que pugui tenir cl Govern, 
el Consell Executiu de la ticneralitat, actu;ilmeni, que la poli- 
cia autonhmica arribi a créixer, s’arribi a expansionar :i coinptc 
de la policia de I’Estat, dels cossos i forces cle scgurctat, arri- 
bant R cobrir tot el sostre estatutari possible, O bc no? O bé no 
i cs pcnsa que ja cs veuri, no es tcnen idces scgurcs i clares 
sobre aixh, o bi: es pensa que, efectivament, no cnldrB arrihar- 
hi ixai, Per aixij, nosaltrcs clcmanern aquesta explicacib, 
perque, en la mesura qiie aixb prengui un sentit O un allrc, les 
etapes que s’han cl’anar cremant, els 300 Mossos d’Esquaclra, 
o (100, I) 1 000, els yuc  siguin, han dc tenir un sentit o n’han 
de tcnir un altre; Ics infrastructures qiie hkgiin de crcar han dc 
tenir ~ina dimensió o han cle tenir-ne uila altra. 1, es clar, aixb, 
jo ho posnria en rclació --i aquesta és una altra pregunta, o 
olmcnys una pcticib d’achrimcnt -, té uila gran relaci6 amb el 
que seran les lleis organiques de la policia, l’autonbmica i dc 
I’Estal. Ja  ho rcconec, j a  ho rcconcc, i pcr aixbjo fciii tiquesta 
pregunta : és quc cs consideni convcnient saber quin scntit 
tindran, en definitiva, aqucstes lleis orginiques, o es vol pres- 
cindir d’aixb, es vol aliar potenciant la policiii riutonhmica amb 
mitjans pragmitics? Aquest 6s un altre punt cluc jo voldria 
plan tcjar. 

Un altrc punt R yuk jo considero que rio s’ha donat una  E- 

sliosta satisi‘actoria es el que fa referencia a la forma com cs va 
aprovar el Rcglarnenl de Mossos d’Bsquadra. Sembla que el 
senyor Conselier ens contesta de tal manera quc suposa dir 
<<bé, aixb ho va fer el meu antccessor en el chrrcc, i jo m’he 
limitat a arreglar les coses)); scmhla que hi hagi una mica nixb; 
ens ha dit, doncs, {<jo m’he limitat a desbloquejar-ho>>. Perh 
la pregunta no cra aquesta, la pregunta cra pcr qub va cluedar 
bloquejat, aixb? Per quk es va fcr una actuaci6 tan eslranya, 
corn CI mínim, com és la d’aprovar un reghmcnt que obvia- 
ment i notbriament tcnia la voluntat de reglamentar i de posar 

javier
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en marxa una policia, un cos de seguretat autonomic? Per quk 
es vti produir un fet d’aquestlz naturalesa? Aquesta ks I’expli- 
cació que nosaltres voldríem tcnir. Perguk és evident que, si 
s’haguessin seguit les pautes que el Parlament havia marcat i 
s’hagués vingut aquí amb un instrument normatiu --el que 
fos- per a poder fer aquest debat, és segur que el Parlament 
hauria cridat Menció sobre aixb i hauríem vist entre tots quE: 
es podia fer i quk no es podia fer. ks aixo el que jo he anomenat 
alguna vegada c( equivocur-nos junts H. Equivocar-nos junts 
sembla que potser no és una cosa que sigui convenient; és con- 
venient encertar-ho tots junts, cvidentment, Perb m’interessa- 
ria que em concretés si ks possible, corn es va produir, corn es 
va poder produir un fet d’aqucstcz naturalcsa. 

I, potser ja finalment, amb aixb acabaria, m’qpidaria que 
se’m don& una explicació més detallada a propbsit del tema 
de la possible transferkncia de funcionaris. Bé, jo he escoltat 
atentament el quc ha dit I’Honorable senyor Conseller, i he 
vist que quedava aclarit el dubte que nosaltres haviem tingut 
en llegir certes informacions de diaris. Ens scmblava --potser 
no era una Iectura exacta- que en aquestes converses s’havia 
tractat d’aquest terna, aquesta possibilitat, i aquesta possibilitat 
que jo ara no dic si és, en definitiva, la que s’hauria de seguir o 
la que no s’hauria de seguir, no obstant aixb, sí que crcc que és 
digna de tenir-la en gran consideració, en gran consideracib, 
res més, perquk aixo té molt a veure amb el que jo en dic unit 
visii, global de tot el que ha de ser la policia autonbmica, 
pcrquk és evident que la coexistkncia de tants cossos i forces 
de seguretat -tres, avui, que depenen de I’Estat, un que hem 
creat o que crearem, que aixb encara no ho tinc chr, són 
quatre-, aixb representa, evidentment, una complexitat que 
perjudica enormement la funcionalitat dels serveis, i sobretot 
I’encareix cnorrncmcnt. Qui sap si no seria soluci6 tractar de 
tenir una visi6 més ambiciosa, perb al mateix temps més 
prhctica, 6s a dir, que tota la policia que no desenvolupa fun- 
cions extracomunithies i supracomunithries, que són les 
reservades estrictament a la policia de l’Estat, pogués 
dependre de la Generalitat, perb potser sense nccessitat de 
crear nous cossos de policia autonomica. Aixb 6s urni idea 
que, en aquests moments, jo no avanp més que per poder 
conkixer si la Conselleria té sobrc aixb alguna idca clara o no. 

Res mks, senyor President. 
EI Sr. CONSELLER : Senyor President, moltes grhcies per 

la intervenció del senyor Casares. Contestaré per ordre. 
En primer lloc, el senyor Casares diu que va llegir que jo 

deia <c el procés de creació de la policia autonomica s’inicia ara 
)), i que jo aixb ho vaig dir a un periodic que es diu El País, i 
diu que potser j a  sap que de vegades queda mal interpretat. 
Aixb va ser perfectament interpretat; jo vaig dir aixb i ho he 
repetit aquí. He dit : <<Quan tindrem policia autonbmica? H Jo 
dic : <<La imatge de tenir policia autonomica seri d’aqui n vuit 
o deu mesos, perb el proc6s s’inicia ara)), i a mes crec que ho 
vaig dir molt millor en I’entrevista que no ho he dit aquí. El 
procks s’inicia ara perqui: tenim un reglament contra el qual 
no hi ha requeriments, que, per tant, ks vigent i que d6na als 
Mossos d’Esquadra unes funcions que són desenvolupament 
de I’article 13, i que fins i tot són un bon desenvolupament de 
I’article 13, i que, per tant, els Mossos d’Esquadra a partir 
d’ara poden fer funcions de policia autonomica. Amb 1 O0 per- 
sones, i llavors he dit que seria absurd 1lanGar aquí la notícia 

<<Ja tenim policia autonomica! o, peri, l’expressió quc vaig dir 
aleshores, <<el procés s’inicia ara N, em sembla especialment 
bona i la recullo i la ratifico. Perquh vostk diu que I’anterior 
Conseller va dir que un decret de I’Estat havia de dir <<ara hi 
ha policia autonbmicm, d’acord, d’acord, pero si hi ha acord a 
la Junta de Seguretat sobre un reglament dels Mossos 
d’Esquadra que diu que són I’embriii de la policia autonomica 
i els dona funcions de policia autonomica, doncs el procis 
s’inicia 21 partir d’avui, en qub cl Govern central retira els seus 
requeriments d’incompetkncia. 1 ho lamento, perb per a mi 
aixo 6s molt clar; no sé si per al senyor Diputat aixb té una 
certa conf’usib, pero, evidentment, les coses polítiques tenen 
una skrie de matisos i a mi, dins dels matisos de la política, 
aquest em sembla particularment clar, dins dels matisos de la 
política. 

Jo crec que els acords del Parlament ... Els acords del Parla- 
ment, no faig res mks que compljr-los; el Parlament em vota, 
en el Consell Executiu, per agafar 280 Mossos d’Esquadra, i a 
partir d’ara 6s el que puc fer. Fins ara nd ho podia fer, i cm 
dóna un credit per a crear una escola de formaci6; fins ara no 
ho podia fer, i a partir d’ara ho puc fer. hs a dir, em sembla que 
aixb no 6s cap desconsideració per al Parlament, sinó al con- 
trari, procurar, mitjanpnt cl pacte polític -que tantes 
vegades se’ns ha recomanat en aquest Parlament- amb el 
Govern central -perqui: quan hi ha enfrontaments se’ns criti- 
ca i quan hi ha pacte poiitic se’ns critica, per6 jo crcc que el 
pacte politic sempre 6s bo, i les bones relacions entre 1’Admi- 
nistraci6 autonbmica i I’Administraci6 de I’Estat, governi qui 
governi, sempre 6s bo- ..., aixh ks el que hem fet, i a partir 
d’aqui podem, realment, complir les funcions que sc’ns 
havien assigna1 de fer, a través del Prcssupost, que 6s la Elei 
fonamental, la Llei fonamental dc I’actuació de l’Executiu, 
poder complir el pressupost, que és el que farem a partir d’ara. 

Segona pregunta, que 6s <{On vol arribar? H, diu el senyor 
Diputat, 4 i n s  a on vol arribar amb la policia autonomicm, és 
a dir, <<assumint funcions del que fan els cossos i forces de 
seguretat)). Miri, nosaltres ho vam defensar a I’Estalut i ho 
hem defensat a les esmenes -nosaltres vol dir el partit que 
d6na suport ai Govern- a la Llei Orginica de Policies Au- 
tonbmiques, que després es va retirar, i jo precisament, en 
aquell moment, era el ponent d’aquesta Llei en el Parlament 
de Madrid ... Nosaltres VQ~CIII arribar fins aE rnixirn del sostre 
estatuta3. El que passa és que la politica tk tota una &rie de 
limitacions i uila de les limitacions fonamentals, evidentment, 
s6n eis diners. I fins que no sabem exactament la negociació 
deis diners, nosaltres ens hem de limitar a agafar 280 Mossos 
d’Esquadra, i punt. X aixb, no solament ks pragmatisme, sinó 
que és realisme del més essencial, perquk, evidentment, si no, 
si es vol fer més, i políticament nosaltres volem arribar ai 
maxim, si es val fer més, només hi ha dues solucions, que són 
augmentar la pressió fiscal a Catalunya -cosa que el Govern 
actual de la Generalitat reiterades vegades ha dit que no volia 
fer-, o bé obtenir unes bones negociacions amb el Govern, i 
en aquest cas hem d’esperar la nova Administració i veure les 
disposicions que tindri la nova. Administració, sobretot en el 
terna de la negociació de diners, no solament en I’aspecte de la 
policia nutonbmica, sinó en totes les valoracions de serveis. 
Pcr tant, jo en aquests moments seria molt imprudent, i 
potser el senyor Casares, en aquest aspecte, sap més que jo, si 
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avancés quin és el clima; jo haig d’espcrur a partir d’ara, jo no 
puc continuar parlant del tenia amb un Govern que duraril 
una sctniana o quinze dies. Per tant, arri bar fins al miixiin, as- 
sumir ~ U ~ C ~ Q I I S  dcls cossos i forces rlc segurctat de I’Estilt, sí, 
pero amb uila limitació molt clara, que són els dincrs. 1, en 
aquest aspectc, jo crec quc prcscntar aquí un pla general, un 
pla cartesih amb un esquema claríssim que 6s compitible amb 
cl pragmatismc, diu el scnyor Diputat.. ., jo estic totalment 
d’acord que 6s compitible, el que passa és que prohablcment 
6s inútil. 

Lleis orgiiniques. Evidentment, jo crec que ja he conlestat 
que nosaltres penskvern adaptar-nos a les lleis orginiqucs, i 
que7 a mes, aquestcs lleis orginiques s’han cle fer, i que, si 
nosaltrcs, cn aqucsts moments, agafem 280 mossos cl’cscluad- 
ra, i clesprcs nom& en podrem agafar més amb el pressupost 
que voti aquest Parlamcnt, i ,  pcs tant, passaran uns mesos, 
nosaltres també aqui tindrcm I’ocasib de veure la voluntat dc 
la nova Administracib de fcr o dc no fer aqucstcs lleis oi‘gh- 
niques. I?S a dir, aqucst cs un tema en club, evidentment, sorn 
en un canvi molt important, senyor Casares -ssuposo que 
voste se n’ha adonat-, nosaltres volem tenir les millors rcla- 
cions amb el Govern de I’Estat governi qui governi, ho he dit 
abans; d’aqui :L poc lemps governaran unes altres persones del 
partit al qual vosti: pertany, i ,  cvidcntment, hem de veure si la 
nova Administració sap impulsar molt rhpidamcnl aquestes 
llcis orginiqucs, Nosaltres, de moment, anirem amb prudkn- 
cia, i d’aqui ve que ser pragmitic encara una vcgacla. 6s ser pru- 
dent, perclui: hem de veure, precisament, cap a on s’oricnten 
aquestes lleis orghniques, Per tant, prudenis per qüestib dels 
diners i prudents pendents de la legislació cluc vindra. 

El senyor Casares ha demanat el perquk d’aquest reglument, 
i ha dit que ens equivoyubssim junts, 136, jo crec que he expli- 
cat que es va partir de la idea que en el terna dels Mossos 
d’EsqIladr;i, com que d ~ n ~  funcions dc policia a ~ i  tonbmict, 
pero no erii encara la Policia Autonomica, la Generalitat podia 
actuar d’una mnncra unilateral. Dc tota manera desprks, a la 
vista dels requeriments, el que s’ha fet és pactar politicmcnt. 
Jo, cl cluc retinc de molt positiu de les preguntes que se m’han 
fet aquí i de Ics preguntes del Grup Socialista és que no hi ha 
absolutament cap critica a 16s modificacions; per tant, entenc 
que la modificacih del Reglament ks plenament acceptada per 
tots els Grups, i aleshores potser si yuc, en aquest aspecte, puc 
dir que ho hem cnccrtat junts, ks a dir, no busquem sempre el 

perqui: ens vani cquivocar i mirem per quk ho hcm encertat. 
Ti*ansTerkncia clc frincionaris, d o  demano cxcuscs al senyor 

Casares perque no lrr-lvia e n t h  clararncnt la seva prcgunta ante- 
rior, i ,  pes tant, me n’excuso. Efectivament, quan jo vaig tenir 
la meva primem entrevista com a Conseller de Gwcmocib 
amb el senyor Rosbn, Ministre de l’lnterior encara avui, ell, 
que dc la policia autonomica tcnia uns criteris, en certs as- 
pectes, similars als dei scnyor Casares, en el sentit que la. proli- 
feració de cossos realment podia dificultar enormement el boti 
funcionament del manteniment de la seguretat ciutadana, va 
dir una cosa cluc es podria estudiar : és que ccrtes funcions 
que donen avui la Gwirdia Civil i la Policia Nacional 
poguessin ser transferides a la Generalitat. Jo entenc que la 
pregunta del senyor Casares anava en aquesta línia, i ,  efectiva- 
ment, aixb va sortir a la premsa, i jo vaig trobar que ucluestu 
línia era molt adequada, i cl critcri del Consell Executiu de Ea 
Generalitat anava molt cn aqucsta línia, cntrc altres coses 
perquk creiem que es podia assemblar als criteris seguits cn la 
Generalitat republicana, cluc em sembla que en el terna de 
l’ordre públic eren més complets i més coherents que els que 
tenim ara. Pero, de moment, hem d’apiicar els que tenim ara 
i, per tant, la reccpció mcva i dei Consell Executiu B aqucst 
oferiment del senyor Ros6n va ser tina recepció, no entusiasta, 
perquk I’entusiasme no és un criteri polític, perb sí interessant. 
El que passa 6s que en la reuni6 següent que vam tenir, i a 
causa probablemenl d’un cert clima, etc., el Ministeri de 
1’1Tnterior va fer marxa enscru total en aquest punt i vil dir quc 
el tema estava tancat, I que, per tant, només es podia anar al 
tema de coinpliment de I’Esiatut i al desenvolupament de 
I’arLicle 23. I jo aquí tamb6 espero que es pugui replantejar 
aquest lema i ,  en tot cas, si la nova Aclministració replanteja cl 
tema de cessió cle funcions de la GuArdia Civil i de li1 Policia 
Nacional a la Generalitat, per part dc l’iictual Govern de la 
Generalilat hi hauri  la millor recepcib. Jo crec que, efectiva- 
ment, aquest és un clels temes claus que s’liaurii de repluntcjar 
a la nova Administracib, i coincideixo plenament amb els cri- 
teris del senyor Cassires, i espero que junts els fem triomfar, 

El Sr. PRESIDENT : Re, algun altre Grup volin repregun- 
tar? (Puusa.) Sembla quc no. Alcshorcs, acabarem aquest acte 
donant les gricies a i’I-Ionorable Senyor Conseiler per les infor- 
macions donades. S’aixeca la sessib. 

Mol tes gracies. 
(is un quart i deu minuts de vuit del vespre.) 

javier
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