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unaprioritatpolíticadel ,
governper"obred'altres de creuer despresqüestions, pero e.1fet és que deis ~e-

partaments anahtzats, el d'lnterlor
és el que ha complert ° ha posat en d' 8 8 8 nfúmarx~ un nombre més alt de CQm- un llliCICO Spromlsos electorals.

L'equip de Felip Puig va estre-
nar-se amb una certa confusió al
voltant d'alguns nomenaments i de

la supressió de la zona 80, pero des JM .......
de lIavors s'ha significat per man- :...:......................
tenir-se, en bona mesura, ajustat al
guió marcat pel programa electoral
de Convergencia i Unió.

Aixo és especialment cert pel que
fa als compromisos de nul obaix cost
economic i elevat impacte polític,
com la supressió de la zona 80 o lade-
rogació del codi d'etica policial im-
pulsat per l'anterior Govern, que van
servir a Puig per marcar distancies
amb l'anterior etapa.

Més enlla d'aquestes mesures
simboliques, i de forta carrega ideo-

Supressió zona 80

C0
La limitació deis 80
quilometres hora al
voltant de Barcelona
s'ha substituYt,

majoritariament, per trams de
velocitat variable.

Derogació codi d'etica

C0
Després de la derogació
del codi d'etica policial,
el conseller en va
anunciar una nova

versió que, de moment, no s'ha
concretat.

Més mi1jans per a1s Mossos

I8I
Les retallades
pressupostluies han
suposat I'ajornament
d'alguns capítols

importants, sobretot relacionats
amb les promocions d'aspírants.

Unitats especialitzades

C0
El pla del món rural
preveu unitats
especü1ques, tot i que
les relacionades amb la

corrupció i el frau encara no
s'han concretat.

El conseller d'lnterior ha sa-
but entendre la situació de
crisi interna tant als Mos-

sos d'Esquadra com als Bombers
i, tant en declaracions com en ac-
tuacions, ha aconseguit ferpujar
una moral-sentiment insepara-
ble de la confianora, cohesió i se-
guretat necessaries en professi-
ons de risc- molt malmesa.

Un cop passats els cent dies de
llicencia, Puig ha d'anar més enlJa
deIs discursos de motivació. Es
cert que ha fet nomenaments
d'impacte, com el de la directora

....

logica, Interior ha donat també mos-
trcs d'estar treballant en el ('ompli-
ment d'alguns deis seus compromi-
sos programatics, com el pla opera-
tiu per al món rural o I'anunci d'una
nova llei de policia que prioritzi laco-
ordinació entre Mossos d'Esquadra
i policies locals, que el conseller vol
que el Parlament aprovi abans de la
meitat de la legislatura.

En altres ambits, tanmateix, la
conselleria té més dificultats. La

Coordinació entre policies

~
.. Puig ha anunciat que vol

f' ... que s'aprovi abans de
:...); dos anys una nova lIei de

.' policia que fara especial
emfasi en la coordinació amb els
cossos de policia local.

Els Mossos a la Interpol

(t)
El consellervol que la. Junta de Seguretat
reprengui la qüestió,
pero requereix el

consens de l'Estat. De moment,
no hi ha cap concreció.

Segona activitat

~
. Una reunió del conseller

t ) \ amb les associacions de
; bombers i mossos amb

.' discapacitats sembla
haver servit per desencallar
aquesta polernica qüestió.

Delinqüencia a Internet

(t)
La prioritat anunciada
al programa de lluitar. contra la delinqüencia
sorgida al voltant de les

noves tecnologies encara no s'ha
precisat.

Hora d'anar més enllil
de l'lnstitut de Seguretat Pública
de Catalunya, Núria Aymerich,
una experta en formació de lide-
ratge que esta treballantper con-
vertir la institució que dirigeix en
un referent global, pero comenora
a ser hora d'actuar amb la profun-
ditat que la situació demana.

Són ineludibles reestructuraci-
ons internes tant a Mossos com a
Bombers. Calen canvis entre els
comandaments i en les linies d'as-
cens i promoció. És imprescindi-
ble maximitzar la professionalit-
zació i acabar amb les intromissi-

reducció en el nombre de places
convocades per a la campanya fo-
restal d'estiu i en la nova promoció
de Mossos n'és un exemple.

Puig dóna la impressió que el
seu departament segueix treba-
lIant en el dcsplegament del pro-
grama malgrat les retallades. No
sabem fins a quin punt I'afecta-
ran -caldra esperar els pressu-
postas per tenir-ne tots els de-
talls-, pero ara com ara no
sembla que Interior hagi. de
ser un deIs departaments més
afectats._

Redistribució Mossos

(t)
En resposta al. diputatdelPPPere
Calbó, Puigva
esbossar els

criteris genera1s, pero
encara no els ha concretat.

Institut de Seguretat

~
' La nova direcció ja

f' \ ha elaborat els
:...).: plans de reforma de

.' l'estructura interna i
esta treballant en una escola
d'estiu.

Millora de la senyalització

(t)
Mésenlladeladespesa. associada a la supressió
de la zona 80, no s'ha
anunciat cap

intervenció de gran abast en
aquest aspecte.

Refor,;ament Bombers

(t)
EIs retard en el
nomenament de la nova. direcció política del cos
i en els pressupostos

han deixat estancada aquesta
qüestió.

ons polítiques en decisionstecni-
ques, una qüestió que és dejustí-
cia reconeixer que ja s'esta do-
nant,pero que cal blindar.

Fent una nllada a I'anltlisi de
les mesures preses en aquests
tres mesos, constatem que, glo-
balment, Interior "progressa ade-
quadament".Ara és necessari que
aquest impuls inicial no s' aturi i
arribi fins alla on Ciu va prome-
tre en campanya.
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