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SESSIÓ NÚM. 72.2 PLE DEL PARLAMENT

si és que Foment se la fa seva? Com és que hem arribat
fins aquí en aquest garbuix, ara en l’últim any i mig? Per
una gestió errònia, per una negociació opaca, per una
actitud unilateral, vostès han perdut un temps preciós.

És temps de corregir, d’enfocar-ho d’una altra manera,
d’acordar solucions adaptades a les necessitats de Cata-
lunya i responent a les necessitats estratègiques d’una
regió més àmplia que Catalunya.

Hi insisteixo, senyor president, en positiu. És hora de
negociar plegats. Volem que l’AVE arribi a l’aeroport,
i volem que l’estació estigui a prop de les terminals, que
sigui compatible per a les línies de l’Euromed i de
l’AVE, amb intercanviador amb els trens regionals, els
de rodalies, el metro i, eventualment, la llançadora fins
a les terminals, i, amb la Línia 9 –li prenc la paraula–
fins a la mateixa terminal.

Senyor president, l’habitatge, les escoles bressol, les in-
fraestructures, l’AVE, són part i expliquen el nostre auto-
govern. Per nosaltres, aprofundir l’autogovern és també
això: tenir capacitat per decidir com es gestiona l’aero-
port, tenir capacitat per acordar el traçat i les estacions del
TGV d’acord amb les expectatives raonables de la soci-
etat catalana. Fins ara, no ho han fet, se’ls està acabant el
temps, els queda poc marge per demostrar que són capa-
ços de concretar els discursos transcendents en projectes
tangibles i que es puguin entendre.

El president

Senyor diputat…

El Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Senyor president, autogovern per a nosaltres és tot això.

El president

Senyor diputat, moltes gràcies.

El president de la Generalitat

Miri, ens hem fet i ens fem un tip de negociar amb els
alcaldes. Ara mateix, aquests dies, amb l’alcalde Clos,
amb les autoritats municipals i comarcals del Baix Llo-
bregat, amb l’alcalde del Prat, hi estem negociant, hi es-
tem parlant. I, durant tots aquests mesos, cada vegada
que un alcalde ha tingut necessitat del reforç de la Ge-
neralitat en la seva negociació amb el Ministeri, que
sigui a Lleida o que sigui, doncs, a Sant Sadurní d’Ano-
ia, doncs, l’ha tingut, i, per tant, en cap moment no es
pot dir que aquesta negociació s’hagi fet d’una mane-
ra opaca, en absolut.

El president

Moltes gràcies, senyor president.

Pregunta al president de la Generalitat
sobre la policia de Catalunya (tram. 317-
00528/06)

La següent pregunta, la formula l’il·lustre diputat senyor
Josep-Lluís Carod-Rovira, d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que té la paraula.

El Sr. Carod-Rovira

Gràcies, senyor president. La qüestió de la seguretat i
l’amenaça a la seguretat de les persones, als seus béns,
a les seves propietats i a la seva mateixa integritat físi-
ca ocupa un primer lloc en la preocupació, sovint, de la
societat catalana.

En aquest context, quina valoració en fa vostè, de la
seguretat a Catalunya i de la funció que juga la Policia
de Catalunya?

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Molt honorable presi-
dent, té la paraula.

El president de la Generalitat (Sr. Jordi Pujol i Soley)

És sabut que una de les preocupacions principals, en
aquests moments, de la població de Catalunya és el
tema de la seguretat, això és cert. Pel que fa al que cor-
respon a la Generalitat i al territori que cobreixen els
Mossos d’Esquadra, el que sabem és que la seva actu-
ació és eficaç, és positiva, i que mereix una molt bona
valoració, ara com ara, per part de la població.

El president

Moltes gràcies, senyor president. Senyor diputat, té la
paraula.

El Sr. Carod-Rovira

Gràcies, senyor president. Com és sabut, a Catalunya hi
ha un dèficit addicional en dotacions policíaques, un
dèficit addicional que se situa una mica per sobre del
30% –en dotacions policíaques que hi ha a Catalunya–
menys que a la resta de l’Estat. Per tant, amb una ràtio
de relació policia - habitant inferior, a Catalunya, a la
que hi ha a la resta de territoris de l’Estat. Hi ha hagut
aquests darrers temps un creixement dels anomenats
delictes de baixa intensitat. Hi ha hagut, també, un aug-
ment, aproximadament, d’un 30% de delictes amb ar-
mes de foc, alguns d’ells com el que hem vist aquesta
nit a la mateixa ciutat de Barcelona, i també és conegu-
da l’existència de bandes organitzades que generen una
enorme inseguretat a certes zones, algunes d’elles molt
localitzables geogràficament, al voltant, segons sembla,
d’onze grups de bandes mafioses, de bandes organitza-
des, que han vingut d’altres territoris a treballar aquí.

Al costat d’això, és cert que la valoració dels Mossos
d’Esquadra és positiva en els llocs on aquest desplega-
ment s’ha produït, però, pràcticament, el 80% de la
població de Catalunya no té, en aquests moments, co-
bertura de seguretat a partir dels Mossos d’Esquadra.
Nosaltres hem reivindicat un sistema similar al dels
anys 30, com era el comandament únic per part de la
Generalitat de tots els cossos i forces de seguretat, per-
què aquí hi ha un altre àmbit, que és l’àmbit de la se-
guretat privada, on, en aquests moments, el conjunt
d’organitzacions sindicals han denunciat que un de
cada tres empleats de la seguretat privada no té la titu-
lació adequada. En tres anys s’han presentat pràctica-
ment un centenar de denúncies per aquesta manca de
titulació adequada, de tal manera que sembla que anem
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a un model americà de seguretat privada, però, de molt
baixa qualitat.

Caldria, en un to constructiu, que hi hagués un gran
pacte polític entre els diferents cossos policíacs, admi-
nistracions i partits polítics, de manera que es pogués
garantir encertadament la seguretat del conjunt de ciu-
tadans de Catalunya.

I, finalment, un prec, senyor president. Crec que esta-
ria molt bé que el Govern que vostè presideix resolgués
el cas que hi ha pendent, en aquests moments, d’aquest
mosso d’esquadra incapacitat en un acte de servei com
un gest humanitari i responsable…

El president

Senyor diputat…

El Sr. Carod-Rovira

… que correspon a la dignitat del Govern que vostè
presideix.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Senyor president, té la paraula.

El president de la Generalitat

Prenc nota d’això que em diu, d’aquest agent. Jo el que
li he de dir és que, de tota manera, hem de fer complir
la Llei. I la Llei avui no permet la readmissió d’aquest
xicot. El que podem fer és modificar molt puntualment
–perquè hi hauria base per intentar-ho, em sembla a
mi–, molt puntualment, un aspecte de la Llei –i en
aquest sentit, el Govern presentarà un projecte de llei
amb article únic i de lectura única–..., per tal de mirar
de resoldre això. Però, de moment, hem de fer complir
la Llei. I la complirem. En aquest xicot se li han ofert
possibilitats de treball, se li han ofert…, vull dir, no hi
ha hagut una desatenció ni hi ha hagut una manca de
consideració humana, ni per part de l’actual conselle-
ra ni per part del conseller Pomés. No hi ha estat, en
absolut. En aquest sentit, estic tranquil personalment.
Ara, la Llei és la llei i el que haurem de fer és introduir
un punt puntual, és a dir, segur que vostès hi estaran
d’acord, per tal que això es pugui resoldre millor.

Dit això, el que li he de recordar simplement és que
nosaltres tenim un model consensuat policíac, un mo-
del de policia integral que és un model de substitució, que
nosaltres –i aquest Parlament hi va estar d’acord–, doncs,
no hem anat per una línia…, d’aquesta línia, doncs, de
fusió de dos cossos, que entenem que existeix una cul-
tura organitzativa dels Mossos d’Esquadra que hem de
respectar, volem que sigui un cos amb una personalitat
molt definida, molt concreta i, diguem-ne, molt inde-
pendent de qualsevol altra influència. I, per tant, nosal-
tres seguirem per aquest camí, que ja sap vostè que
actualment estem mirant d’accelerar i que…, bé, doncs,
en un parell d’anys –d’aquí al 2005, que és d’aquí a dos
anys, pràcticament–, doncs, la policia autonòmica en-
trarà a Barcelona, després d’haver passat per Santa
Coloma, Sant Adrià, Badalona, Premià de Mar, l’Hos-
pitalet de Llobregat i Cornellà, que són les poblacions

que hi ha aquí a prop que ara ens falten. I això canvia-
rà radicalment la imatge, fins i tot, la responsabilitat i
els riscos, per dir-ho així, fins i tot, polítics…

El president

Senyor president…

El president de la Generalitat

… de la nostra policia autonòmica.

El president

… moltes gràcies.

Voldria advertir a les senyores i als senyors diputats que
han sigut posposades moltes preguntes, per la qual cosa
ara els diré les quatre úniques que queden vives, adre-
çades al Consell Executiu. Són les que vénen encapça-
lades pels números següents: la número 6, la número
10, la número 22 i la 26.

Pregunta al Consell Executiu sobre la
connexió de les xarxes del Consorci d’Ai-
gües de Tarragona i les d’Aigües Ter -
Llobregat (tram. 310-00442/06)

Per tant, prego que la senyora Dolors Comas d’Argemir
formuli la seva pregunta, adreçada a l’honorable con-
seller de Medi Ambient, sobre la connexió de les xar-
xes del Consorci d’aigües de Tarragona i les aigües del
Ter - Llobregat.

Té la paraula, senyora diputada. (La Sra. Geli i Fàbrega
demana per parlar.)

Senyora Marina Geli?

La Sra. Geli i Fàbrega

Perdoni, president. Les preguntes 10, 11 i 12, les ha
posposades l’honorable conseller.

El president

L’11…

La Sra. Geli i Fàbrega

No. 10, 11 i 12. Ai, no, perdoni…, l’11, la 12 i la 13, sí,
perdoni.

El president

L’11, 12 i 13 estan posposades. La 10, no em consta.

La Sra. Geli i Fàbrega

No, no, perdoni. Però per part del conseller, veritat?

El president

Sí.

La Sra. Geli i Fàbrega

Molt bé. Molt bé.
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QUARTA

Es poden integrar al Col·legi d’Ambientòlegs i Am-
bientòlogues de Catalunya, si ho sol·liciten dins dels dos
anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les
persones que estiguin en possessió d’un dels títols de
llicenciat o de diplomat en les carreres universitàries
que donen dret a l’accés al segon cicle de la llicencia-
tura en Ciències Ambientals i que compleixin qualse-
vol dels requisits següents:

a) Haver cursat un mestratge d’una durada no inferior
a 500 hores, de les quals 200 hores han de versar sobre
conceptes bàsics en Ciències Ambientals i 300 hores
d’especialització en alguna de les funcions pròpies del
professional ambientòleg, i poder acreditar també una
experiència professional mínima de dos anys en les tas-
ques pròpies de l’ambientòleg en activitats desenvolu-
pades dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.

b) Poder acreditar una experiència professional mínima
de cinc anys en les tasques pròpies de l’ambientòleg en
activitats desenvolupades dins dels deu anys anteriors
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Text de la disposició

2. Memòria justificativa de la directora general de Dret
i d’Entitats Jurídiques

3. Marc normatiu de l’advocada en cap de l’Assessoria
Jurídica

4. Taula de disposicions afectades de l’advocada en cap
de l’Assessoria Jurídica

5. Informe econòmic del subdirector general de Gestió
Econòmica

6. Informe interdepartamental d’impacte de gènere de
l’Institut Català de la Dona

7. Informe jurídic de l’advocada en cap de l’Assesso-
ria Jurídica

8. Altra documentació

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Projecte de llei de modificació de l’ar-
ticle 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juli-
ol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 200-00080/06

Text presentat
Reg. 52138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern

CERTIFICO

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 8 de gener de 2003, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta de la consellera de Justícia i Interior
s’aprova l’avantprojecte de Llei de modificació de l’ar-
ticle 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia
de la Generalitat-mossos d’esquadra i s’autoritza l’es-
mentada consellera perquè el presenti al Parlament, tot
sol·licitant la seva tramitació pel procediment d’urgèn-
cia.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el tretze de gener de dos mil tres.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 22 DE

LA LLEI 10/1994, D’11 DE JULIOL, DE LA POLICIA DE LA

GENERALITAT-MOSSOS D’ESQUADRA

Per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra, es va estructurar i regu-
lar funcionalment i estatutàriament aquest cos policial,
que té el caràcter de policia ordinària i integral i actua
en tot el territori de Catalunya.

Des de l’aprovació de la citada Llei, la policia de la
Generalitat ha tingut una important evolució en el nom-
bre d’efectius que la integren, així com en l’exercici de
les seves funcions com a conseqüència, principalment,
del desplegament territorial per substitució de les for-
ces i cossos de seguretat de l’Estat.

Així mateix, l’exercici de la funció policial en totes les
seves vessants requereix dotar-se de funcionaris amb la
màxima professionalitat i preparació possible, la qual
cosa comporta que el procés de selecció dels seus
membres sigui complex i inclogui un període de pràc-
tiques en el qual els aspirants realitzen funcions
policials.

La realització d’aquestes tasques, necessàries per a la
correcta formació de l’aspirant, impliquen que els fun-
cionaris en pràctiques estiguin immersos en situacions
de risc. No obstant això, si durant la prestació dels ser-

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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veis policials en el període de pràctiques els aspirants
pateixen determinades lesions que impliquin algun ti-
pus d’exclusió mèdica, no poden assolir la condició de
mosso d’esquadra.

Aquest fet fa necessari modificar l’article 22 de la Llei
per tal que els aspirants que en l’exercici de funcions
policials pateixin lesions no siguin exclosos del procés
selectiu i puguin entrar a formar part del cos de mossos
d’esquadra en un lloc de treball adequat a les seves
capacitats.

Finalment, per tal que puguin beneficiar-se de les pre-
visions de la Llei les persones excloses dels diferents
processos selectius com a conseqüència d’haver patit
lesions durant la prestació dels serveis policials, la llei
és d’aplicació als funcionaris en pràctiques que hagin
participat en els processos selectius d’accés al cos de
mossos d’esquadra convocats des de l’entrada en vigor
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol.

ARTICLE ÚNIC

S’afegeix un apartat 4 a l’article 22 de la Llei 10/1994,
d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos
d’esquadra, amb el text següent:

«4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, i un cop
superat el curs selectiu, en el supòsit que la causa d’ex-
clusió mèdica sigui conseqüència de les lesions sofer-
tes en l’exercici de les seves funcions com a funciona-
ri en pràctiques, l’òrgan responsable pot proposar el
nomenament com a funcionari de carrera a l’òrgan
competent i li serà assignat un lloc de treball adient a
les seves capacitats.»

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El que disposa aquesta Llei és d’aplicació als funciona-
ris en pràctiques que hagin participat en els processos
selectius d’accés al cos de mossos d’esquadra convo-
cats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 10/
1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. HABILITACIÓ REGLAMENTÀRIA

S’autoritza el Govern de la Generalitat i la consellera de
Justícia i Interior per a dictar les normes reglamentàri-
es que siguin necessàries per al desplegament i l’execu-
ció d’aquesta Llei.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

– Memòria

– Llista de disposicions afectades i taula de vigència

– Anàlisi cost benefici

– Informe jurídic

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud:  Govern de la Generalitat (reg. 52138).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.01.2003.

Projecte de llei de mutualitats de previ-
sió social
Tram. 200-00081/06

Text presentat
Reg. 52180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern

CERTIFICO

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 8 de gener de 2003, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del conseller d’Economia i Finances
s’aprova l’avantprojecte de Llei de Mutualitats de Pre-
visió Social i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el
presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el quatre de desembre de dos mil
dos.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les mutualitats de previsió social són unes entitats
d’una gran tradició i arrelament a Catalunya, que tenen
el seu origen en els gremis i les confraries a l’edat mit-
jana, i que mantenen una àmplia presència en el sector
assegurador català, la qual cosa demostra el sentit asso-
ciatiu del poble de Catalunya en cercar solucions, des
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En un primer bloc, votarem els articles 3, 4, 5, 79, 80,
88, 116, 125, 137, 142, 149, 151 i l’addicional quarta
final segona.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 66 vots a favor, cap en contra i
65 abstencions.

A continuació els articles 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 –lle-
vat del 12.3–, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 30, 43, 44 –llevat el 44.2–, 45, 47, 48,
49 –llevat el 49.1, 2 i 3–, l’article 51, 52, 54, 55, 56
–llevat el 56.1–, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 77, 78, 82 87, 94, 95, 96, 99, 100, 107,
108, 109, 111, 112, 118, 121, 126, 127, 129, 138, 139,
140, 144, 145, 146, 147, 148, 162, 163, l’addicional se-
gona i la transitòria sisena.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 66 vots a favor, 4 en contra i 61
abstencions.

A continuació els punts..., els articles, perdó, 12.3, 29.3,
42, 44.2, 49.1, 49.2, 49.3, 53, 56.1 i 62.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 66 vots a favor, 16 en contra i 49
abstencions.

En un quart bloc, els articles 6, 27, 29 –llevat el 29.3–,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 50, 58, 73,
74, 75, 76, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 113, 114, 115, 117,
119, 121, 122, 123, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 141, 143, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 164, 165, addicionals primera, ter-
cera, cinquena, sisena, setena, vuitena, novena i nove-
na bis, desena, onzena i transitòries primera, segona
tercera, quarta, cinquena, setena, i final primera i final
primera bis.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 70 vots a favor, cap en contra i
61 abstencions.

A continuació, l’article 29.3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 70 vots a favor, cap en contra i 61
abstencions.

A continuació votem ara el títol de la Llei..., els títols
i els subtítols.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 66 vots a favor, cap en contra i
65 abstencions.

Projecte de llei de modificació de l’arti-
cle 22 de la Llei 10/1994, de l’11 de juli-
ol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra (tram. 200-00080/06)

El següent punt de l’ordre del dia vull recordar a les
senyores i als senyors diputats que és de lectura única,
que es tracta del Projecte de llei de modificació de l’ar-

ticle 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia
de la Generalitat. D’acord amb l’article 118 del Regla-
ment, i a iniciativa de la Junta de Portaveus, la Mesa
proposa al Ple que es faci i es tramiti directament i en
lectura única. Així es fa avinent, i si no hi ha cap objec-
ció queda acordat que es tramiti així.

Procedirem ara al debat. I d’acord amb les normes es-
tablertes per als de la totalitat i tot seguit el conjunt del
Projecte se sotmetrà a una sola votació. Algun membre
vol fer-ne la presentació? (Pausa.) Té la paraula l’ho-
norable consellera de Justícia i Interior, senyora Núria
de Gispert. (Pausa.)

Esperi’s un moment, senyora consellera... Prego a les
senyores diputades i als senyors diputats, i també al
públic que assisteix aquí, que si ha de desallotjar l’he-
micicle ho faci en silenci i ràpidament. Té la paraula,
senyora consellera.

La consellera de Justícia i Interior (Sra. Núria de
Gispert i Català)

Moltes gràcies, molt honorable president del Parla-
ment. Senyores i senyors diputats, em plau molt espe-
cialment presentar avui, davant d’aquesta cambra, una
proposta de modificació legislativa que respon a una vo-
luntat ferma i decidida del Govern, i estic segura que
també d’aquesta cambra, de possibilitar l’accés al cos
de Mossos d’Esquadra d’aquells aspirants que, per ha-
ver sofert una lesió en l’exercici de les tasques polici-
als durant el període en pràctiques, no estan en condi-
cions de superar les proves mèdiques d’accés definitiu
al cos. Es tracta d’un supòsit no previst a la legislació
que el Govern va impulsar i que aquesta cambra va
aprovar l’any 1994. Aleshores, cap de nosaltres no va pre-
veure aquesta possibilitat, que, per bé que extraordinà-
ria, té el suficient pes moral com per merèixer la re-
forma legal que avui els presento a la seva aprovació.
En tot cas jo penso que és deure de tot govern respon-
sable reaccionar davant d’un efecte no volgut per una
norma, màxim si tenim en compte que afecta directa-
ment persones.

Efectivament, el més difícil de la tasca del legislador és
poder preveure, incloure i sistematitzar tota la casuís-
tica que pugui presentar-se en l’àmbit de la matèria
regulada i assignar-li unes conseqüències jurídiques
que responguin a l’esperit de la norma i dels principis
generals del dret, i molt especialment que guardin un
sentit de l’equitat i la proporcionalitat que evitin situa-
cions de greuge comparatiu, aquest és l’objectiu, però
tanmateix no és fàcil d’aconseguir, perquè la casuísti-
ca que es pot presentar al llarg de la vigència de la nor-
ma és molt variada i no sempre prevista o previsible.

Al llarg d’aquests vuit anys i escaig de vigència de la
Llei de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra, ens hem trobat amb el cas excepcional, però signi-
ficatiu, de persones que s’han vist impossibilitades per
acreditar les condicions físiques exigides per a l’accés
a aquest cos policial, precisament a causa d’haver pa-
tit durant la seva etapa de formació policial en pràcti-
ques alguna lesió. I és en aquests supòsits que els prin-
cipis que abans els esmentava ens han mogut a introduir
en la norma legal un nou criteri que temperi les exigèn-
cies i requisits i permeti, en aquests casos excepcionals,
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que s’introdueixi un criteri discrecional que valori i, si
escau, pugui proposar-se l’ingrés al cos i se li assigni un
lloc de treball adient a les capacitats de l’aspirant lesi-
onat.

Precisament, i en aquest punt, vull saludar especialment
el senyor Daniel Soler, aspirant a mosso d’esquadra en
pràctiques, que havia estat exclòs per un accident de
trànsit durant el període que efectuava les pràctiques, i
que avui ens ha volgut acompanyar en aquesta sessió.
També, saludar –encara que avui no ha pogut venir–
l’altre aspirant, el senyor Xavier Murillo, amb qui vaig
parlar ahir a la tarda al seu domicili, a Lleida, i a qui
vaig comunicar la decisió del Govern d’impulsar aquest
projecte legislatiu, i segur, i previsiblement, la voluntat
d’aquesta cambra que fos aprovat.

(El president s’absenta del Saló de Sessions i el vice-
president primer el substitueix en la direcció del debat.)

Amb l’impuls d’aquesta iniciativa legislativa, que avui
sotmeto a l’aprovació d’aquesta cambra, el Govern de
la Generalitat compleix el compromís adquirit davant
tots vostès, expressat pel mateix president de la Gene-
ralitat el proppassat dia 17 de desembre, així com el
compromís personal amb dos persones que s’han vist,
malauradament, en aquest supòsit, i a qui aquesta nova
regulació els serà també d’aplicació, si així ho aprova
aquesta cambra, atès el caràcter retroactiu expressa-
ment previst pel Projecte de llei del Govern.

No em queda més que agrair a aquesta cambra i als seus
diputats l’agilitat donada als terminis establerts per a la
seva tramitació i aprovació, i demanar el seu suport. I ho
faig des del convenciment que tots els seus membres
comparteixen amb el Govern de Catalunya la voluntat
de donar un nou tractament legal a aquests supòsits
d’impediments mèdics que, per bé que excepcionals i
minoritaris, tenen una transcendència humana que jus-
tifica sobrerament aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, honorable consellera. Per fixar la seva posició,
intervenen ara en nom dels grups i en nom d’Iniciativa
per Catalunya Verds, l’il·lustre diputat senyor Rafael
Ribó.

El Sr. Ribó i Massó

Gràcies, president. Consellera, el nostre acord amb el
text literal del Projecte de llei, perquè és un projecte de
llei adreçat a una malaurança, malgrat que en pogues-
sin haver d’altres anteriors.

Però, de totes formes, consellera, nosaltres volíem fer
una consideració que espero que sigui molt ben rebu-
da pel seu Govern i per vostè i aviat porti una altra ini-
ciativa en aquesta cambra. No pot ser que deixem de
banda –i amb tant de temps d’haver-ho pogut tractar–
la situació d’aquells que estan en pràctiques, que no
han tingut, sortosament fins ara, cap malaurança com la
que ens ocupa.

Vostè sap que, en aquests moments, dels set mil i escaig
mossos d’esquadra que existeixen s’ha d’arribar fins a

uns quinze mil, per tant, de l’ordre de vuit mil persones
hauran de passar per aquesta situació de pràctiques.
Caldria una regulació específica d’aquesta situació.

El text que ara anem a aprovar diu, en la seva explica-
ció de motius, que és un procés de selecció complex,
fins i tot diu que és un procés de selecció que pot haver-
hi risc. No podem fer broma sobre aquella anècdota de
risc que no hi havia prou abrigall, prou plumons o sa-
bates, o el que fos, per a les nevades, no. Parlem d’un
risc molt seriós, un risc i un perill que caldria, fins i tot,
fer-lo servir per preguntar-nos si el període de pràcti-
ques està per a una correcta formació, culminant-la per
arribar a ser policia o per posar la gent en període de
pràctiques a cobrir falles de manca d’efectius humans,
com també, en part, es pot explicar el que va succeir en
el cas que avui volem esmenar. Si no hi haguessin
aquestes polítiques adreçades a la manca d’efectius
humans, amb gent en pràctiques, el risc seria menor.
Cal garantir un autèntic període de pràctiques.

Se’ns diu, per exemple, i se’ns pregunta –i això ho hau-
rien de contestar vostès– per què, avui, els que estan en
període de pràctiques ja no porten el distintiu que ho
indica? Per què se’ls ha retirat? De vegades vostès o
algú de vostès s’amoïna molt de la dimensió de les pa-
tilles, de les formes dels bigotis, del color del cabell
d’aquests que estan en pràctiques i no s’amoïnen de
regular com caldria un període tan important.

Fixi’s el buit que existeix. Hi ha un reglament de l’Es-
cola de Policia, hi ha, evidentment, una llei de la poli-
cia, però no hi ha res per a aquest període que –ho tor-
no a dir– pot, si més no, en un futur bastant proper,
ocupar més de vuit mil persones. Caldria regular les se-
ves garanties laborals, els horaris, les jornades, els per-
misos, i això s’esquiva. Volem que es regulin els drets
i deures de tots aquells que estan en aquest període de
formació.

I aquesta era la demanda que jo li feia al principi de la
meva intervenció. O sigui, acord amb el text –nosaltres
hi votarem favorablement i, a més, el fet que es fa amb
lectura única vol dir que estem tots d’acord que això
sigui per anar a reparar quelcom que calia reparar amb
la màxima urgència–, però no s’ho prengui, senyora
consellera i senyors del Govern, com si tot fos de color
de rosa. No tot és de color de rosa. Tenen un forat bas-
tant important, i vostè és prou diligent com per poder-
lo tapar molt aviat, que és la reglamentació del perío-
de de pràctiques.

Gràcies, president.

El vicepresident primer

Gràcies, senyor Ribó. En nom del Grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya, té la paraula l’il·lustre dipu-
tat senyor Joan Ridao.

El Sr. Ridao i Martín

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
quan a finals de l’any passat, concretament a primers
del mes de desembre, va transcendir la notícia que el
Departament de Justícia i Interior havia declarat no apte
per al servei el mosso aspirant Xavier Murillo, que feia
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pràctiques quan va resultar greument ferit arran de la
fugida, que vostès recordaran, de dos reclusos, dos in-
terns de la presó de Ponent, ja vam dir, en ocasió d’una
pregunta oral que el nostre Grup Parlamentari va diri-
gir al president de la Generalitat, que havíem quedat
desagradablement sorpresos per aquella determinació
de l’Executiu. I no tant perquè esperéssim en cap mo-
ment, des del nostre Grup Parlamentari, que el Govern
hagués de violentar de forma deliberada la lletra de la
Llei –senzillament és una llei, la de l’any 8/94, que no
conté cap precepte que permeti evitar l’exclusió auto-
màtica, en aquest cas un agent paraplègic, del procés de
selecció dels mossos–, sinó que vam quedar sorpresos
per la diguem-ne rigidesa o manca de reflexos i jo di-
ria que certa insensibilitat demostrada en aquest cas,
no?

De fet, la mateixa reforma legal, parcial i urgent que
avui estem debatent podria haver estat perfectament
plantejada inicialment pel Govern sense que s’hagués
hagut de crear, en bona lògica, un clima d’opinió favo-
rable a la situació creada, un clima d’opinió a què hi
van contribuir de forma molt decisiva tant els mitjans
de comunicació com els diferents partits polítics i que
és el que, en definitiva, ha portat també el Govern, i
entenc, també, que portat també pel seu bon criteri,
però, en definitiva, la suma d’aquests diferents posici-
onaments i criteris expressats per l’opinió pública són
el que han portat, en definitiva, aquest Govern a recti-
ficar i a preveure la creació de places adequades a les
capacitats, per a agents que es troben en una situació
anàloga a la de l’agent en qüestió.

Però, bé, jo he escoltat la intervenció del senyor Ribó
amb molta atenció i entenc que hi ha, per descomptat,
un àmbit molt més ampli que el que estem discutint en
aquests moments com és regular de forma definitiva
tant la condició com l’Estatut dels aspirants a agent de
mosso d’esquadra, i entenc que aquest és un element
que haurà de portar una reforma integral i amb profun-
ditat de la Llei del 94, però el que avui estem debatent,
lògicament, és una modificació puntual, en aquest cas
ad casum, que, en definitiva, ens porta tots els grups a
coincidir, no?

I per tant, des d’aquest punt de vista, com és lògic, el
nostre Grup Parlamentari hi donarà suport, perquè, en
definitiva, bé està el que bé acaba, i per tant, és per
aquest motiu que ens en felicitem, i pel fet que avui tots
plegats i amb una notabilíssima celeritat haurem pogut
aprovar aquesta Llei.

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El vicepresident primer

Gràcies, senyor Ridao. En nom del Grup Popular, té la
paraula l’il·lustre diputat senyor Daniel Sirera.

El Sr. Sirera i Bellés

Sí, moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors
diputats, també per anunciar que el nostre Grup, com
no pot ser d’una altra manera, votarà favorablement
aquesta Llei que, sincerament, creiem que és fruit del
consens i del treball de tots els grups parlamentaris i
també del Govern, per redreçar i per solucionar un pro-

blema puntual que és greu i que afectava uns mossos en
pràctiques. Per tant, jo crec que avui el que toca, senyor
president, és felicitar el Govern per la sensibilitat, per
la rapidesa, també, a presentar aquest Projecte de llei,
i crec que el que no toca és fer altres debats, que són
també importants, però no crec que en aquests mo-
ments, senyor Ribó i senyor Ridao, siguin, doncs, con-
siderats per aquesta cambra.

En tot cas, dir simplement que nosaltres ens felicitem,
que votarem favorablement i que en futures iniciatives
parlamentàries, en futures modificacions de la Llei
podem parlar també de les modificacions que cal fer
per redreçar la situació que pateixen els mossos en
pràctiques.

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, senyor Sirera. En nom del Grup Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, té la paraula l’il·lustre diputat se-
nyor David Pérez.

El Sr. Pérez Ibáñez

Gràcies, senyor president. Aquesta modificació de la
Llei 10/94 jo crec que pretén una mica sortir al pas dels
fets que es van produir perquè el mosso d’esquadra en
pràctiques Xavier Murillo va patir en un trasllat d’un
pres perillós, a càrrec d’un sol agent, acompanyat d’un al-
tre que estava en pràctiques, un tiroteig, un intent de
fugida i, en definitiva, un mosso que feia la seva feina
va ser tirotejat i, malauradament, va quedar paraplègic.
Els responsables del Departament d’Interior de llavors
van decidir, si no ho recordo malament, donar la meda-
lla al mèrit policial a aquest mosso, o aspirant a mosso,
i, a la vegada, el qualificaven de no apte per al servei.
Sembla una mica una paradoxa: donar-li la medalla al
mèrit policial, a la vegada que, potser no quedava un
altre remei, donar-lo no apte per al servei, en definiti-
va dir que no podia ser mosso d’esquadra.

Jo crec que aquests fets van posar absolutament sobre
la taula, van quedar absolutament palesades dues qües-
tions: primera, que faltava una reglamentació, que fal-
ta una reglamentació sobre el tema aquest del treball
dels mossos en pràctiques i potser, també, posava sobre
la taula, potser, una manca de sensibilitat a l’hora d’a-
frontar determinades qüestions.

Hi ha una manca de regulació que jo penso que en l’ac-
te que fem avui no el resolem, o el resolem solament a
mitges. Tenim absolutament en un reglament resolt tot
el període de formació del que es fa a l’Escola de Po-
licia. Tenim, lògicament, absolutament regulades, a tra-
vés del Reglament corresponent, les tasques policials,
però el període intermedi entre l’Escola de Policia i les
tasques policials és on falta aquesta regulació. És a un
nombre molt important de persones que afecta aques-
ta manca de regulació. Estem parlant –ho deia abans el
senyor Ribó– com a mínim, des d’ara fins que s’acabi
el desplegament, de vuit mil persones aspirants a agents
de mossos d’esquadra que faran període de pràctiques,
potser encara no són funcionaris de policia i això repre-
senta uns problemes, com hem vist fa un moment, però,
per tant, tenen totes les competències policials, poden
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fer alcoholèmies, poden fer detencions, són policies
amb totes les seves competències, o no?

Falta una reglamentació en aquestes qüestions. I el més
important, els reglaments que hi ha en aquest moment
al Cos de Mossos d’Esquadra –i es deia fa un moment–
es regulen moltíssimes coses, però no es regulen els
drets i els deures de les persones que estan en pràcti-
ques, fent pràctiques de mossos d’esquadra. No es re-
gulen, per tant, els seus drets, els seus deures, i no es
regulen tampoc les possibilitats de quin és el seu horari,
quina és la seva jornada i quins són els seus permisos.
No estaríem, per tant, parlant d’una reglamentació
nova; això ja existeix en el Cos de Policia Nacional, i
també hi ha un reglament de pràctiques en el cos de la
policia del País Basc, en l’Ertzaintza. Jo crec que, una
vegada més, estic d’acord amb el que deia el senyor
Sirera: estem parlant d’una modificació d’una llei que
votarem a favor, però hi té molt a veure que falta un
reglament en aquesta qüestió, i, per tant, el que ens
agradaria és donar un pas una miqueta més enllà i de-
manar també que aquesta, sembla, malfiança que hi ha
de vegades quan parlem de la necessitat de regular drets
i deures de les persones que es dediquen a garantir, en
definitiva, els drets i deures de les persones, de tots els
ciutadans, els drets i deures de tots nosaltres...

En definitiva, hi votarem a favor, a la vegada que anun-
ciem –i ens apuntem, una mica, al que plantejava el
senyor Ribó– la necessitat de fer una iniciativa, potser,
per instar el Govern que, definitivament, faci un regla-
ment sobre el període de pràctiques, com tenen d’altres
cossos policials.

Gràcies, senyor president.

El vicepresident primer

Gràcies, senyor Pérez. En nom del Grup de Convergèn-
cia i Unió, té la paraula l’il·lustre diputat senyor Josep
Micaló.

El Sr. Micaló i Aliu

Gràcies, senyor president. Molt breument, d’aquí l’escó
estant, perquè no estava prevista la intervenció, però sí
que voldria fer algunes puntualitzacions, no? Aquí sí que
s’ha parlat de què falta reglamentació, que s’ha de re-
gular. Això és evident, però és que, des que es va fer la
Llei, hi va haver, doncs, aquest buit, aquest supòsit que
ningú va preveure; fins que hi ha hagut un cas pràctic,
ningú ha reaccionat. Però jo el que voldria dir és que,
realment, d’aquest cas, quan se’n van adonar, es van
adonar que la persona afectada tenia interès a entrar en
el cos, però encara faltava la valoració dels metges, i se
sabia que faltava aquest punt, i, per tant, el Govern no
es podia pronunciar fins que s’aprovés i es regulés en
aquest punt.

Crec que queda clar, això. Crec que queda clara la in-
tenció del Govern, i s’ha demostrat a bastament, ja que
en l’últim període de sessions, en l’últim ple del mes de
desembre, quan hi va haver la interpel·lació al president,
la pregunta al president, el mateix president va dir: «Ja
hi estem treballant.» Per tant, del que no es pot acusar
el Govern és de manca de sensibilitat, perquè van ser
els primers que ho van detectar i els primers que hi van

posar remei. Tant és així que, al cap d’una setmana
d’haver-se fet la pregunta aquí, el Govern ja ho havia
aprovat. Per què? Perquè ho tenia preparat. I en el pro-
per ple que hi ha, que és aquest d’avui, avui això ja
s’aprova. Per tant, a mi no em queda res més, doncs,
que felicitar el Govern per la celeritat d’arreglar aquesta
qüestió, aquest cas d’excepcionalitat.

Gràcies , senyor president, senyores i senyors diputats.

El vicepresident primer

Moltes gràcies, senyor Micaló.

Anem a trucar ara per avisar de la votació.

(Pausa llarga. El president es reincorpora al seu lloc.)

El president

Prego a les senyores i els senyors diputats que es dispo-
sin a votar el Projecte de llei de modificació de l’arti-
cle 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per la unanimitat dels presents.

Projecte de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei orgà-
nica per la qual es modifica la Llei or-
gànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder
judicial (tram. 269-00005/06)

El tercer punt de l’ordre del dia és el debat i votació del
Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana sobre el Projecte de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei orgànica per la qual es modi-
fica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial.

Si no hi hagués cap membre del Govern que presentés
aquesta iniciativa –que no hi és... No hi ha ni conseller
per presentar la iniciativa... (Veus de fons.) Hi ha una
esmena a la totalitat, que la presenta, en nom del Grup
Parlamentari Popular... (Veus de fons.) No hi ha cap
esmena a la totalitat? (Pausa.) Vostès em dispensin. Per
tant, hi ha fixació de posicionaments. Té la paraula, en
primer lloc, l’il·lustre diputat, per Iniciativa per Catalu-
nya Verds, senyor Rafael Ribó. (Veus de fons.) El se-
nyor Vallès, per defensar la seva esmena, té la paraula.

El Sr. Vallès i Casadevall

Senyor president, senyores diputades i senyors diputats,
en un sol torn em referiré a les esmenes que tenim pre-
sentades, i també faré el posicionament general sobre
la Llei, sobre la resolució que proposem de reforma de
la Llei, pròpiament.

Malgrat el caràcter aparentment tècnic d’aquesta pro-
posta de reforma de la Llei orgànica del poder judici-
al, es tracta d’un assumpte d’importància social consi-
derable i d’importància política considerable. Per què
pensem que és important? Pensem que és important
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