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CANVI D'APARTAT DE CORREUS: 
Us comuniquen) que la U.P.C. 1 La 
Cantonada teñen un nou Apartat de 
Correus. Aquest és el 35397 de Bar
celona. 

NOTA DE LA REDACCIO: 
Volem demanar disculpes a qui s'ha 
pogut sentir molest o bé ofés per 
Tarticle que publicávem en el nú
mero anterior amb el tito! de "Da
niel Alzina: el Mosso desconegut", 
no era aquesta la intenció deis qui 
fem "la Cantonada" en publicar 

JA ERA HORA—l 

Ti/vALMtWT H/\W 

fUBUCAT 6U N?2 Pe 

LA CANmaN&DAj 

T a r t i c l e esmentat. Des d'aquí les 
nostres disculpes. 

DIBUIXOS D'EN MARC: 
Per tal de fer una recopilado deis 
dibuixos del nostre company Marc, 
us demanem a tots aquelIs que tinu-
geu algún dibuix fet per ell li feu 
arribar a ell mateix o bé a La Can
tonada. D'aquesta manera els podrem 
anar publicant i fer així una cró
nica del que han estat aquests 
anys, des de la incorporado de la 
1§ Promoció de Policia Autonómica. 
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[ E D I T O R I A L I j 

H E H T O R N A T ! 

Finalment, aquí el teniu, el número 2 de La Cantonada. Ha trigat pero torna, 
i sense subvencions. Ho lamenten) per aquelIs qui tenien Vesperanca de que la 
nostra publicado hagués nascut al número 0 i hagués mort al número 1. Demanem 
disculpes per l'endarreriment 1 agrai'm la pregunta que felen molts companys 
de quan sortiria La Cantonada. 

Des de l'aparlció de Vanterior número, s'han produit fets importants que ens 
afecten a tots els Mossos d'Esquadra. Un deis mes rellevants ha estat la 
incorporado de la tercera promoció de Mossos d'Esquadra, amb el consegüent 
"sidra!" que ha liat qui inventa el sistema de destinacions d'aquests companys 
i companyes, amb al 16 de la "destinado provisional". 

En aquest temps s'ha implantat el sistema de concurs de trasllats, per tal de 
proveir les vacants a diferents llocs del Cos per un sistema diferent al que 
havia estat 1'habitual. Aquest nou sistema haurá de millorar molt encara. 

En aquest temps es van produir els fets de Sant Adrlá, tota una experiencia, 
desagradable, aixó sí, deis que esperem que s'en hagi fet una análisi exhaus
tiva per tal que no es repeteixin un cúmul de circumstándes que atenyen a 
1'actuado policial. 

En aquest temps s'ha desbloquejat, mitjan?ant una disposició de la Llei de 
Pressupostos, la possibilitat d'ascendir a Sergent 1 Sergent Major i s'ha 
regulat la promoció interna. 

En aquest temps, el diáleg amb la Direcció General de Seguretat Ciutadana, 
podriem qualificar-lo mes aviat de bo. Pero no tan bo peí que fa a alguns 
carrees d'aquesta. 

El "conveni" encara está en una fase poc avanzada de negociado. Aixó no ha 
estat perqué els sindicats no haguem insistit (1 sobretot el nostre) en la 
necessitat d'avancar en aquest tema. En aquest temps ha estat poca la voluntat 
per part d'alguns representants de la Direcció General de tirar endavant les 
negociacions. Potser, a mes de manca de voluntat hi havia també incapacitat. 

S'ha creat el Consell de Policia. No ens agrada el model d'organ que crea, 
pero finalment ho han fet. 

En aquest temps s'ha signat Vacord entre la Generalitat i el govern central 
peí flnancament deis Mossos d'Esquadra. Semblava que els acords amb Madrid 
havien de ser la gallina del ous d'or, pero la gallina no pon n1 un ou. Caldrá 
veure qué passa a la Junta de Seguretat que será qu1 haurá de decidir, en 
última instancia, sobre el financament. 

Un tema que en aquest temps no s'ha solucionat és el de 1'Escola de Policía. 
Aixó sí, la parafernália i la megalomania segueixen, 1 mentrestant només cal 
veure el nivell de qualitat de la formació que allí s'hi imparteix 1 que deixa 
molt que desitjar. Aixó sí, molts viatges a Canadá, E.E.U.U., Cuba, Franca... 
pero i de la qualitat qué?. 

Aqüestes son algunes de les coses que han passat des de Vanterior Cantonada, 
no totes "bones", com caldrla, al matelx temps que n'han passat de "dolentes". 
Son les dolents les que, sobretot, publicarem a La Cantonada. 
Tornarem! Hi haurá el número 3!. 
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INCREMENT 8AUARIAL 
L'lncrement de les retrlbudons per a l'any 1.991 ós del 6,26%. Aquest 
increment ja s'ha fet efectlu en la nomina de gener. El que queda pendent és 
una paga única, que vindrá a ser d'un 1% del sou total de l'any 1.990, en 
concepto de pérdua de poder adqu1s1t1u. No sabem encara quan la cobrarem. 
M s t e M s de TAdm1n1strac16. 

NUMEROa PE PRQMOCIO X CPNCUR8 PE TRft8i.tftT8 
La D1receló General de Seguretat Ciutadana ens ha fet arribar, a petició 
nostra, els lUstats de número de promocló deis membres de la 33 Promocló 1 
els del resultat del concurs de trasllats de mossos efectuat l'estlu de 1.990. 
Tots els qui estigueu interessats a consultar-los els tenim a la vostra 
d1spos1dó a la Sala Sindical. Recordeu que ens hi podeu trobar tots els 
dljous de 9 a 12 h. 

PEaTINACIQN8 PRQVI3IPNftL8 
El passat mes de novembre de 1.990 várem fer públlc un comunlcat amb el que 
Intentávem aclarlr la situado en que es trobaven, 1 segueixen trobant-se, els 
companys de la 33 promocló que en sortlr de 1'Escola 1 Ingressar al Cos foren 
destináis de forma "provisional". En aquel1 comunlcat deixárem ben ciar que 
les destlnacions "provisionals" no existeixen ni teñen cap base legal per a 
existir. Per tant, tots els companys que, encara avul, es trobln en la 
situado de destinado "provisional" han d'entendre que la seva situado real 
és de destinado definitiva. Aixi dones, si els qu1 us trobeu en aquesta 
situado , sóu destinats en algún moment a altres 11 oes 1 heu de canviar de 
lloc de residencia, tindreudret a percebre les indemnltzadons corresponents. 

Des d'aquest sindical estem seguint aquest tema de prop per tal de que, en el 
moment en que siguí necessari, poder exigir que es fadn efectives aqüestes 
Indemnltzadons. Penseu pero, que per a ser plenament eficacos, necessltem la 
col.laborado de tots els posslbles afectats per aquest tema. Poseu-vos en 
contacte amb el sindlcat 1 feu-nos arribar qualsevol Informado que pugul ser 
d'interés per a la mlllor defensa deis drets de tots. 

U L T I M A H O R A 

Els companys 1 companyes, al voltant de 20, que sense ser els últims de la 
seva promocló van ser destinats forcosament, amb carácter "provisional" a 
Glrona 1 Tarragona, han tornat a Barcelona. A1xó ha estat possible després de 
la denuncia feta peí nostre slndicat del tema davant del Director General de 
Seguretat Ciutadana. És greu que en tots aquests mesos els comandaments del 
Cos amb capadtat de decisió s'haguesin oblldat d'aquests companys 1 companyes 
flns el día d'avul. 
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S I N D I C A L 

gJLBCSXgBMI 9 I N P T C A L 9 

El D.O.G.C. 1388, de 2.1.1991, publica el Decret del Departament de Governadó 
segons el qual es crea el Consell de Policía Autonómica de Catalunya. Després 
de tants anys, finalment ho han fet. El lamentable pero, és que no han fet cas 
de les esmenes deis sindicats en cadascuna de les ocaslons en que se'ns havia 
presentat l'esborrany de Decret. 
Aquest és el primer pas per a arribar a la celebrado d'Eleccions Sindicáis 
en el sí del Cos de Mossos d'Esquadra. Pero hi ha algunes conslderacions al 
respecte que fa el nostre slndicat: 

- Amb aquest Decret, que és una copla tradui'da al cátala del model de la 
policía espanyola, el "Consejo de Policía", s'ha desaprofitat la possibllitat 
de creado d'un órgan de representado i negociado que respongui a les 
necessitats i reivindlcacions deis Mossos d'Esquadra. 

- Com a órgan paritari, amb igual nombre de representants de VAdminlstradó 
com deis Mossos, preveiem la dificultat que podrá suposar en ocaslons 
Tarribar a acords en el sí del Consell. 

- Considerem que les funcions que se 11 atorguen al Consell son Umitades i 
no se li reconeix el carácter negociador que hauria de teñir a la vegada que 
ai'lla els Mossos d'Esquadra de la negociado d'aquells aspectes que puguin ser 
comuns amb la resta de funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 

- Un altre aspecte és el del nombre de representants, set, que considerem és 
insuficient. 

- S'estableix la representado deis membres del Cos per categories 1 escales. 
Considerem que aquesta és una forma de contentar ais comandaments de mes alta 
graduado del Cos, primant-los amb un major nombre de representants, proporci-
onalment, que en el cas de mossos i caporals. En tot cas, la representado 
deis membres del Cos ha d'estar a carree deis sindicats i aquests han de 
vetllar per la defensa deis Interessos deis seus afiliats 1 votants a les 
Eleccions, tant peí que fa ais col.lectius com ais específics de cadascuna de 
les categories. 

Ara caldrá esperar a la celebrado de les Eleccions, que es preveuen per a 
fináis d'aquest any. Mentrestant, 1 tot i que no ens agradl el model decretat 
peí Conseller de Governadó, s'ha acordat la constitudó provisional del 
Consell, amb dos representants per part de cadascun deis tres sindicats. 
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S I N D I C A L 

CREACIO D'ESCALES 

La Llei de Pressupostos, mitjancant una disposició adicional que modifica la 
Lle1 de Cossos de Funcionaris, ha creat 1'Escala Básica 1 VEscala Intermedia 
del Cos de Mossos d'Esquadra. Amb aquesta disposició, 1 mentrestant no 
s'elaborl la Lle1 de Policía, es desbloqueja i es material1tza el que era una 
vella reivindicado sindical: que els Mossos d'Esquadra no estiguem enmarcats 
només dins el Grup D, sino tambó en el C 1 que per tant es puguln convocar 
concursos per a proveír vacants de Sergent. També es crea el grau de Sergent 
Major. Els agents 1 caporals resten emmarcats dins l'Escala Básica 1 els 
Sergents 1 Sergents Majors dins 1'Intermedia. Per a accedir a Sergent caldrá 
disposar de batxlllerat, FP2 o equivalent. Aquells qui avui son Sergents 
podran accedir a Sergent Major donat que ya son integrats dins el Grup C que 
és en el que s'integren ambdues categorías. 

Una altra novetat és que per a poder accedir a Caporal caldrá una antiguitat 
mínima de 2 anys com a agent, enlloc deis 6 mesos que es requerien fins ara. 

Aquesta disposició permetrá que es puguin fer les convocatóries d'ascens per 
concurs-opos1c1ó. F1ns ara, només es podía fer per concurs de mórits. 

Disposició Addicional vintiquatrena de la LLEI 20/1990, de 28 de desembre de 
pressupostos de la General1tat de Catalunya per a 1991.(DOGC Núm. 1386; 
29.12.1990): 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTIQUA
TRENA: 

L'apartat 1 de l'article t di li 
Llel 9/1986, del 10 de noveabrs, de 
Cossos ds Funcionaris d* la Genera-
litat ds Catalunya, ssgons la re-
dacció donada psr 1'articla únlc ds 
la Llei 11/1988, del 7 de noveabrs, 
quedar» rsdactat da la manera se-
güent: 

"Articls 6.1: 
"a) El Cos ds Mossos d'Esquadra s'-
estructurara en les escales i cate
gorías ssgüsnts: 
"Escala básica, aab las categorías 
d'agent 1 caporal. 
"Escala intermedia aso las catego
rías da sergent 1 sergent major. 

"b) L'escala básica corrsspon a tots 
sis afectes al Grup D, 1 és ne-
ceasarl psr a accedír-hi la posees-
si ó dsls títols ds Graduat Escolar, 
ds Foraacio Profsssional da primer 
grau o equivalente. 

"c) L'sscala intensadla corraspon al 
Grup C, 1 as nscsssarl psr a acce
dí r-hl al titoi da Batxlllsrat, 
Foraacio Professlonal de ssgon grau 
0 equivalent. 

"d) La selecció par a l'ingrés a la 
categoría d'agant s'efectuará Mit
jancant al sistema d'oposicló lliurs 
1 la superado d'un curs da forsació 
da carácter sslsctlu 

a 1'Escola ds Policía ds Catalun
ya. En la corresponent convocatoria, 
i d'acord aab al contingut del pro-
ese ds selecció, es podra establir 
un període de practiques, si qual 
podra esser, si sseau, de carácter 
sslsctlu. 

"e) La selecció psr a l'accés a las 
categorías de caporal, sergent i 
ssrgsnt major as rsalitzará Mitjan
cant proMoció interna entra si per
sonal que tingui una antiguitat de 
dos anys en la categoría iaaediata-
ment inferior, que cosplslxi sis 
requisita ds titulado asssnyalats o 
que partanyi al grup corrssponent i 
peí sistema da concurs-opoalció. Es 
fara, si s'escau un curs complemen
tar! de capacitado, que podrá teñir 
carácter sslsctlu. 

~f) S'integrará en lss respectivas 
categorías d'agents, ds caporals i 
de ssrgsnts si personal que actual-
ment partany al Cos ds Mossos d'Es
quadra i que, disposant da la ti
tulado adisnt, presta ssrvsis aab 
destinado definitiva en 1'Adminis
trado de la Generalitat coa a mos-
so, caporal i ssrgsnt, respectiva
mente! personal aab destinado 
definitiva que no disposi ds la 
titulado adisnt restará enplacss 
singulars dsl grup corrssponent". 



S I N D I C A L | 

HORES EXTRES: HI HA MARRO 0 HI HA MORRO ?. 

El de les hores extres és un de 
tants temes que en el sí del Cos 
están encara lluny de deixar de ser 
Inquietant per ais Mossos. M'expli-
caré. El preu de les hores extraor
dinarios és de 965 les festivos i 
nocturnes, de 890 les de perllonga-
ció de jornada, tant per a Agents 
com per Caporals. D'entrada, aqües
tes quantitats que fixa el Consell 
Executiu per a tots els funcionaris 
Vlmport de les quals és diferent 
en funció del grup al qual es per-
tany (A,B,C,D,E), son ridícules. 
Encara mes ridícules si 11 descomp-
ten les retencions que es fan a la 
nomina. Aixd fa que un auxiliar ad-
ministratiu, un mosso d'esquadra i 
un bomber, per exemple, cobrin les 
hores extres al mateix preu quan 
les seves retribucions son molt 
diferents. Cobren les hores extres 
al mateix preu quan la feina que 
cadascú fa és diferent , ni el mos
so fa d'auxiliar administratiu ni 
aquest fa de bomber ni aquest de 

mosso En base a aixó sempre hem 
defensat que el preu de la hora 
extra havia d'estar en relació a la 
retribució real, al que es cobra, i 
ben segur que d'aquesta manera 
Vimport resultant hauria de ser 
superior a les 965 1 890 pessetes. 
Davant d'aquest panorama no és 
d'estranyar que la gent preferelxi 
acumular-les en 11oc de cobrar-les. 
Ara, si VAdministració, i el De-
partament de Governadó en concret 
incrementessin el preu de les hores 
ben segur que s'optaria per cobrar
les i no acumular-Íes. Aixó evita-
ria l'actuació arbitraria de certs 
comandaments que, ignorant i vulne-
rant els acords entre els sindicats 
i la Direcció General, i atribuint-
se funcions que no teñen, obliguen 
a aquells qui hagin treballat en 
dia que tenien programat com a fes-
ta a cobrar les hores extres sense 
respectar-los la potestat a decidir 
entre la remunerado Vacumulado. 

Incrementar el preu de les hores 
extres també permetria que hi ha-
gués mes personal disposat a treba 

•:•;:;::•:•;::;;•;•::;;; 

llar hores extraordináries de forma 
voluntarla en dies que tenia pro
gramáis com a festa. 

Un altre aspecte de les hores ex
tres és 1'incompUment deis acords 
sindicáis a causa de l'endarre-
riment del seu pagament. Si aquest 
endarreriment ha estat per negli
gencia o culpa d'algú concret exi-
gim que se'n demanin responsabili-
tats dones el perjudlci que s'ha 
fet al personal ha estat molt. 

També caldria 
parlar del 
descontrol que hi 
ha en la realit-
zació i comptabi-
lització de les 
hores extres. Com 
s'entón que, co-
rresponent al pe-
ríode que va de 
31-12-89 a 20-3-
90 un Sergent Hábilitat hagués co-
brat 122 hores extres ?. 
Com s'entén que un altre Sergent 
Hábilitat n'hagués cobrat 148 ? i 
que un Caporal n'hagués cobrat 
119 ?, en el mateix període. S1 en 
3 mesos han fet i cobrat tantes ho
res, quantes n'hauran fet a fináis 
de 1.990 ?. Aquests son només tres 
exemples pero n'hi ha d'altres. 
Tanta feina hi ha a determinats 
servéis ?. Aquest personal que fa 
tantes hores extres, quan veu a la 
familia ?. A part de treballar, fan 
alguna cosa mes ?. Es controla la 
"qualitat" i els resultats d'aquest 
elevat nombre d'hores ?. Com es 
controla ?. Qui no controla ?. 

Diuen que tothom té dret a la pre-
sumpció d'inocencia pero, la veri-
tat, hi ha vegades que costa ...,i 
mes quan un deis avantatges o inco-
venients de ser un Cos petit, és el 
de que ens conelxem bastant els uns 
ais altres, i hi ha coses que no 
quadren. Molts de vosaltres recor-
dareu el tema famós de les dietes, 
quan se'n feia, per part d'algunes 
persones, ús i abús amb el vist i 
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SINDICAL 

plau d'anteriors directors, subdi-
rectors en funcions 1 algún que 
altre comandament 1 el nostre sin-
dlcat denuncia que h1 havla "mar
ro". Ara no sabem si amb les ñores 
extres n'hi ha o no de "marro" per 
part d'alguns membres del Cos, o si 
és que algú tó molt de "morro". 
Pero cal un estríete control d'a-
questes hores per part de la D1rec
eló General de Seguretat Clutadana. 

Del gener al novembre de 1.989 es 
van pagar a membres del Cos 26.806 
hores extraordinarios amb un cost 
total de 25.739.444 de pessetes. 
Encara no tenlm les dades correspo-
nents a 1.990 pero el que sí que 
está ciar és que caldrá comencar a 
plantejar-se la conveniencia de 
limitar el nombre d'hores extres 

anuals que pot fer cada membre del 
Cos si no es controla el tema. Que 
se'n facin tantes demostra, a part 
de posar en qüestió el control que-
se'n fa, la manca de personal. Ens 
preguntem qué passaria si ningú es 
prestes, voluntárlament, a fer ho
res extres fins que se'n incremen
tes el preu. 

S'aplicarien continuadament "neces-
sitats de servei" ?. 

Incrementarien el preu finalment ?. 

Si segueix el descontrol els qui 
teñen "morro" seguirán fent "mar
ro", aleshores será qüestió de de-
manar que h1 hagi "marro" per a 
tothom. 

I DIUEN QUE HI HA COORDINACIó 
I COL.LABORACIÓ.>-! 

S A I * ÜWA COSA ¡RAQOiA? 
AL Nev pA:s H ¡ HA T / H / T y 

COSSOS DE S£GUR&ÜT, Qve 6KA 

$><¿UTO COH T V . J 

AGrOBiAT . DERROTAT P6L-S AI.¡ATS) 



S I N D I C A L I 

R E S U M D E L E S P R E S T A C I O N S D E L A S E Q U R E T A T S O C I A L 

Segons L.G.S.S. de 30/05/74 1 succesives. 

-ASSISTENCIA SANITARIA 
-PROTECCIO FAMILIAR CONTINGENCIES COMUNS DEL REGIM 
-JUBILACIO GENERAL 
-INVALIDESA 
-HORT I SUPERVIVENCIA CONTINGENCIES ESPECIALS DEL REGIM 
-DESOCUPACIO GENERAL 

ASSISTENCIA SANITARIA 

Consisteix en la prestado deis servéis medies 1 farmaceutlcs tendents a 
conservar o restablir la salut deis benefidarls, així com la seva aptltut peí 
treball. (TEMPS DE BAIXA); gestlonat per 
l'INSALUD o Organ de les Comunitats Autónomes, en el nostre cas per l'Instltut 
Cátala de la Salut (I.C.S.). 

BENEFICIARIS: El treballador i els inscrits amb ell, previa sol.lidtut a 
l'I.N.S.S. 

PRESTACIONS: 
a) BASIQUES: Prestacions mediques i farmaceutiques. 
b) COMPLEMENTARIES: Prótesis qulrurgiques flxes i ortopedles permanents o 

temporals. 

CARENCIES: No n'hi han. 

PROTECCIO FAMILIAR 

Assignacions económiques perlódlques mensuals, que és donen a les persones amb 
filis al seu carree. 

BENEFICIARIS: 
- El treballador en Alta. 
- Pensionlstes. 
- V1dus, etc. 

CONDICIONS I CARENCIES: 
Filis a carree del treballador, menors de 18 anys ó majors incapadtats, 
sempre que depenguln económicament del benefidari. 
No hi ha carencia. 

QUANTIA: 
La quantitat a percebre és de 250 pésetes per mes i fill. 

JUBILACIO 

Tindran dret a la pensió de jubilado els treballadors afillats al Réglm 
General de la S.Social que cumplelxin amb els: 
REQUISITS. 
- Tindre coberts quinze anys de cotització deis quals al menys dos han de 

estar compresos dins els ultims vult anys (llei 26/1985 art.2.1). 
- Tindre complerts els 65 anys i cessar en l'actlvltat laboral. 
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¡SINDICAL 
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QUANTIES DE LES PENSIONS. 
Vé determinada per Taplicado de la base reguladora, a la que se 11 poden 
aplicar uns coefldents reductors en casos excepdonals. 
La base reguladora vé determinada per la fórmula: 

1=24 1=96 
2 : 2 : i25 

* 
1=1 Bl + 1=25 Bl I I 

B r =  

112 

suata da e>*««» da W M da basas I .P .C . asa 25 
+ * 

24 •••o* ultlaa dais 72 antsrlors I.P.C. cadascún 
dais 72 Nasos 

Br=  

112 

La fórmula obliga a contar la base de cotltzadó deis darrers 96 mesos (24 + 
72) deis quals el 24 darrers son sense actualització 
(com consta al ful 1 de salari). 
Deis 25 darrers ais 95 darrers s'actualitzen mensualment segons 
1'I.P.C. mensuals, la suma total es divideix per 112. 
El Congrés deis Dlputats determinan els máxims de cotltzadó cada any, peí 
que fa a nosaltres (grup D), (Mossos 1 Caporals) 
el máxim de cotltzadó peí 1990 es de 164.400 Ptes. mensuals. 
La part que ha de pagar el treballador a la Seguretat Social mensualment es 
de: 
4,80 % per contingencies comuns (amb un máxim de 164.400). 
0,10 X per formadons profeslonals (amb un máxim de 291.540). 

INVALIDESA 

Incapadtat sobrevinguda i involuntaria per treballar. 

TIPUS DE INVALIDESA: 
- INCAPACITA!" LABORAL TRANSITORIA: Es una 1nval1desa temporal limitada (parts 
de bal xa) fins un máxim de 12 a 18 mesos. (Maternitat 16 setmanes). 
- INVALIDESA PROVISIONAL: Comenca passat els 12 ó 18 mesos de la I.L.T. fins 
un máxim de sis anys a contar des de el primer día de la baixa. 

CARENCIES: 
- Per acddent de treball o comú, o malaltia professional no s'exiguelx 

carencia. 
- Per malaltia comú s'exigelx un període de cotització de 1.800 dles dins 

els últims 10 anys. 

- INVALIDESA PERMANENT: En aquest cas suposa una impotencia definitiva per 
treballar. 
TIPUS: 

a)Invalidesa Permanent Parcial:Suposa una disminució no inferior al 33% per 
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S I N D I C A L 

la professió habitual, sense impedir la realització de les tasques fonamentals 
de la mateixa. 

La Indemnització és en una sola vegada, que és calcula multiplicant per 
24 la Base Reguladora corresponent. 

b)Invalidesa Permanent Total: Quan inhabilita al treballador per a la 
realització de totes o les fonamentals tasques de la seva professió habitual, 
pero en pot realitzar una altre diferent. 

Prestació: Pensió Vitalicia del 55* de la Base Reguladora 
corresponent.Es pot incrementar en un 20% si és suposa que no trobará feina 
diferent a la habitual per raons personáis 

(En aquest darrer cas no és pot treballar en res). 
Excepcionalment es pot restituir per una indemnització per una sola 

vegada, si el treballador té menys de 65 anys. 
c)Invalidesa Permanent Absoluta: Quan Incapacita al 

treballador per tota professió u ofici. 
Prestació: Pensió Vitalicia del 100% de la Base Reguladora. 

d)Gran Invalidesa:Es un supósit especial de la Invalidesa Permanent 
Absoluta, a mes de donar-se els requisits per la I.P.A., a conseqüéncia de les 
pérdues anatómlques o funcionáis necessita Vassisténcia de una altra persona 
per a la realització de les tasques mes esencials de la vida (Vestir-se, 
Menjar.etc). 

Prestació: Pensió Vitalicia del 150% de la Base Reguladora (Aquest 50% 
es dona per poder pagar a la 3i persona). 

MORT I SUPERVIVENCIA 

TIPUS: 
- DEFUNCIO: Pura contingencia de Mort. 

Prestació: Es de 5.000 pésetes una sola vegada. 
- VIUDETAT: Contingencia per a la Supervivencia del cónyuge. 

Prestado: Pensió Vitalicia del 45% de la Base Reguladora correspo
nent. 
- ORFANDAT: Supervivencia deis filis. 
Prestació: Pensió del 20% per cada flll, amb un límit total del 100% de 

Base Reguladora corresponent. 
- SUPERVIVENCIA DELS FAMILIARS: Quan la Supervivencia és per altres diferents 
ais abans esmentats. 
- SUPERVIVENCIA PER MOTIUS PROFESSIONALS: Només quan la mort ha estat a 
conseqüécia de motius professionals. Els Benefldaris només poden ésser la 
dona,fills i pares del causant de la prestació. 

DESOCUPACIO 

Al ser funcionaris i no cotitzar per aquest concepte, no ens és d'aplicació. 

NOTA: Aquests punts corresponen a la Legislado actual, es podrien veure 
modlficats per posteriors LLEIS, en el cas nostre ens podria afectar la LLEI 
DE LA POLICÍA AUTONÓMICA DE CATALUNYA. 
Aquest document només és un breu resum de les diverses contingéncies que ens 
podrien afectar, de tota manera s'haurien de valorar els casos excepcionals. 
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DES DE -.. 

- - - i-^ B O C A : A C C I D E N T 

El 9 de Novembre de 1990 es va produir un accident a Venllac del camí que 
porta al Centre Penltendarl de Quatre Camlns amb la carretera BP-5002 que va 
de VHanova del Valles a Granollers, entre una furgoneta del Cos de Mossos 
d'Esquadra, que transportava al personal sortint de servel del Centre 
Penltendarl amb un turismo que drculava per Vesmentada carretera en 
dlrecdó a Granollers, amb el resultat de ferlts de diversa considerado. 

L'UPC va adre$ar-se per carta al Conseller de Justicia, al Comlssarl en 
materia de Protecdó 1 Seguretat, al Director General de Servéis Penitencia-
r1s 1 al Director del Centre, exposant els fets succeíts, assenyalant les 
males condldons en que es troba aquest accés 1 demanant que es prenguessin 
les mesures necessáries per tal de solucionar el greu problema de seguretat 
que suposa l'estat de l'esmentat accés. 

A mltjans del mes de desembre várem rebre resposta a la carta adrecada al 
Conseller de Justicia, on s'ens déla que s'havla donat trasllat de la nostra 
denuncia a la Subdlrecdó General d'Obres 1 Patrimonl, per tal que estudli'n 
les posslbles soludons o mlllores tócnlques que s'hl puguln realltzar. 

Avu1 per avui, 1'accés al Centre Penltendarl continúa estant com estava el 
día de l'acddent. No sabem si s'estan fent els estudis de les posslbles 
soludons. El que si sabem és que aquest accés continúa sent tant perillos com 
sempre. Esperem que els resultats d'aquests estudis 1 la seva aplicado 
arrlbln abans que haguem de lamentar algún altre acddent, les conseqüéndes 
del qual avui ningú coneix, pero que ben segur poden ser greus. 

Accés a Quatre Camlns. 
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[Z D E S D E . -

Viatge 
accidentat 

Joseo Peris i Prat. subinsoec-
tor en cap úels Mossos d'Es-

. . . L L E I D A 
/\F>/\I-I . . . ! T I R A W T D E C O T X E O F I C I A L . 
T I R A W T P E PETA-, 

El passat mes de gener, el Subinspector Cap del Cos de Mossos d'Esquadra, va 
anar a esquiar durant uns dles a Baqueira- en dies de lleure personal-
juntament amb altres membres del Cos -tots ells estaven de festa, lliures de 
servei-. Resulta que el Subinspector, té assignat cotxe oficial, pero no 
s'emportá el que té assignat habitualment, no. S'emportá un Nissan Patrol, 6 
cilindres llarg, assignat al servei d'escorta d'una personalitat molt concreta 
del país. A1x6 darrer, que s'emportés el Nissan, no va ser el mes greu, va 
ser-ho el fet del qual se'n va fer ressó el diari "La Mañana", de Llelda, el 
14 de gener. 

L'article del diari només parla del Subinspector, 
pero no diu que aquest anava acompanyat d'un Sergent, deis de dos galons 
blancs, que va teñir la dissort de trobar-se en el lloc inadequat en el moment 
Inadequat, és ciar. 

N1ngú no qüestiona que el Cap del Cos hagi de disposar 
L O r í ^ i l A C O T d e v e n 1 c l e oficial, pero sí el que faci ús d'un 
L V LL/JHMII.i i. vehlcle oficial amb capacitat peravuit persones, per 

a anar-se'n a esquiar -a tito! particular, 1 en dies 
de vacances-. També és lamentable el resultat final 
de la "broma": la reparado, segons estimado d'un 
taller de Lleida, costará mes de 150.000 pts. Sembla 

cuadra? va "teñir ei'divéñdres que flnalment la reparado es fa a Barcelona perqué 
TllTeTsT^eT* i resultará mes barata. Pero, qui pagará la factura 
Badueira en un curset desquí d'aquesta reparado?. El senyor Peris?. La General itat 
w J n S S m t S i de Catalunya?. La companyla d'asseguranees?. 
lona, es va adonar de que ha- • 
vía perdut les claus del seu ' , , , - . « • _ _ . i j ^ 
"patror. EI problema ei va re- Volem creure que el Subinspector comptava amb el v i s t -
sdidretrencanteivrdredeicot- i -piau deis seus -1 nostres- superiors per a fe r ús 
xe i tent el pont. pero quan era . , , . . , -

a Almenar se n va biooueuar de 1 esmentat vehicle, en dies de festa 1 en 
! Í S S i ? ¿ K * actlvitats particulars, dones no tenim constancia que 
cíe A ia ti van naver de ser eis s'hagi 1 ncoat cap expedient per a dirimir responsabi-
o^d^^nl'aBSrSSS! ' Utats per ús Indegut de material del Cos. 
._ p e r tantj estar i a autor 1tzat, oi?. Potser tot no va 

ser mes que qüestió de mala sort. Era molt complicat esperar que de Barcelona 
arribes el duplicat de les claus del vehicle, 1 mes senzill era fer un "pont" 
que acaba amb unes conseqüéncies que haurien pogut donar algún disgust fort. 
Pero no és un cas aillat de Tus o presumpte abús, que se'n fa deis vehicles 
oficiáis. Un altre exemple el tenim en el Cap de Servei d'Estudis, 1 ex-cap 
deis "Mortadelos", Joaquim González 1 Coll, qui, des de fa anys, tira de beta 
anant amunt 1 avall amb cotxe oficial. Disposant del vehicle les 24 hores 
del dia, 365 dies a Vany, i també disposant per al seu ús propi de vals de 
gasolina 1 de tarja d'autopista. No s'ha limitat només a fer ús del vehicle 
per motius de feina (quina feina?), i en hores de treball, no. Podría al.legar 
la Direcció General de Seguretat Clutadana, i ell matelx, que utilitza per 
motius de feina. Pero és feina el passejar la familia els caps de setmana?. 
I aixó ha estat alxí durant anys, 1 ningú ha fet res per canv1ar-ho. Quantes 
vegades, els qu1 treballem de paisa, no tenim vehicles per a fer el nostre 
servei...!. I mentrestant, en González: Apali...! tlrant de cotxe oficial nou 
de trinca, tlrant de beta. 

Peret VECIANA 
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E L S P R E M I S 

P R E M I E 8 P A R D E N Y A 

Es concedeix per majoria abrumadora 
el "PREMI ESPARDENYA" al Comanda-
ment o Comandaments del Cos que van 
teñir la genial Idea d'Inventar les 
"destlnadons provlslonals", amb el 
consegüent perjudld greu orlglnat 
a molts companys 1 companyes del 
Cos 1 a les seves famíHes. Ais uns 
dest1nant-los a llocs dlferents de 
la seva residencia habitual sense 
respectar-los el número de promo-
d ó . Ais altres per no saber encara 
s1 anlran destlnats a Gi roña o 
Tarragona n1 quan. 

Farem entrega del pare11 d'esparde-
nyes al Subinspector Cap del Cos de 
Hossos d'Esquadra per tal que ell 
matelx les fací arribar a la persona o persones causants d'aquest desgavell, 

P R E M I B A R R E T P E C O R A 

Es declara desert en no 
ha ver trobat ningú amb 
prou mérlts per ser me-
reixedor d'aquest preml. 

BUTLLETA DE VOTACIO 

PREMI ESPARDENYA: 

El meu vot és per a 
Amb motiu de 

PREMI BARRET DE COPA: 

El meu vot és per a 
Amb motiu de 

Feu arribar aquesta butlleta a LA CANTONADA. 
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t umo DI POLICÍA DI CATALUNYA 

APT. CORSEUS 35397 

-; 88888 BARCELONA 

SQLLICITÜD D'ÁFILIACIO 

NUMERO D'AFILIAT (a complimentar per U.P.C.) ... 

NOM 

TELEFON 

CODI POSTAL,. 

COGNOMS 

ADREQA 

POBLACIO 

COMARCA 

DNI 

DATA NAIXEMENT LLOC 

COS (1) CATEGORÍA 

NUM. CARNET PROFESSIONAL PROMOCIO 

LLOC DE TREBALL TERRITORIAL. 

(1) POLICÍA LOCAL o MOSSOS D'ESQUADRA. 

*-* Oí 

CU OS 

ORDRE DE PAGAMENT 

SR. DIRECTOR DE LA CAIXA O BANC: 

AGENCIA NS: ADRECA:.. 

POBLACIO: 

CTE.CT. O LLIBR. N2: 

A NOM DE: 

Senyor, 
11 agrairé que a partir d'aquesta data i fins nou avís facin 

efectiu el paganent deis rebuts que trimestralment presenti la UNIÓ DE POLICÍA 
DE CATALUNYA al meu compte o 1libreta a dait indicat. 

(Signatura) 

.d de 1.99. 
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N: EIX UNA NOVA CAIXA, amb molts 
anys d'experiéncia. 

Neix de la fusió de Caixa de Barcelona 
i Caixa de Pensions. 

Una nova entitat financera oberta a 
les necessitats de cada persona: 

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. 
Una Caixa de tráete cordial i huma, 

oberta a donar el millor servei. 
Oberta a la societat, a la il-lusió. 
Oberta, sobretot,. a les persones. 

I 

* 

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS 
DE BARCELONA 



OPINIÓ 

P O L I C Í A P E C A T A L U N Y A . L.A P O L I C Í A S E N S E L L E I 

La Lle1 de Policía de Catalunya, com les Elecdons Sindicáis, han esdevlngut 
un tópic, quelcom del que sempre se'n ha parlat pero que mal s'ha fet 
realltat. De projectes i de declaracions de principis n'hem conegut uns 
quants. De terminls d'elaboradó i presentado al Parlament altres tants. De 
dates en que se suposava que ja estarla aprovada, també ens n'han parlat. 

La realitat és que ara, a l'any 1.991, no tenlm Lle1 de Policía de Catalunya. 
No tenim la Lle1 que, aprovada peí Parlament de Catalunya, ha de regular la 
PoUcia de Catalunya. Mentrestant, hem d'anar aplicant, amb carácter 
supletorl, la Llei Orgánica de Cossos i Forces de Seguretat, 1 ens hem de 
perdre en els buits que deixa la Llei de la Fundó Pública peí que fa ais 
polides com a fundonaris. 

Estem al 1.991 i encara no coneixem 1'avantprojecte de la Llei -que esperem 
que siguí el deflnltiu-. Mentrestant, s'ha optat per desdoblar la legislado 
1 fer una Llei per a la Policia Local 1 una altra per a la Policía Autonómica. 
Consideren), sense entrar en els continguts, que és un greu error, que per 
condldonants imposats per alguns grups polítics, no se segueixi aquel 1 
plantejament de Policía de Catalunya, suma de la Policia Local 1 de la Policia 
Autonómica, 1 amb el que tots semblaven estar d'acord. Ens sembla, d'entrada, 
lamentable 1 una renuncia important. 

Hem tlngut la sort de que ens arribos a mans el projecte de Llei de Policia 
d'Euskadi. Aquest és un únic projecte per a tots els cossos de policía que 
integren la policía basca (Ertzalntza, Policia Local, Miñones i Mlkeletes). 

Segons algunes fonts del Departament de Governació, era prevlst que la Llei 
s'aprovés abans de l'estlu del 90. Amb una mica de sort, potser abans del 
92..., del 1.992, és ciar!. 

Seguirem a 1'espera, sense excesives i 1.lusions sobre el seu contingut, pero 
esperem que aquest temps que hem estat esperant-la, serveixl per a que sigui 
molt mes complerta, progressista, 1 avancada que Tanterlor avantprojecte que 
se'ns facilita ais slndicats fa tres anys. Caldrá estar atents a l'opció que 
pren el Consell Executlu: un projecte de Llei de Policia "light", o bé un 
projecte de Llei "hard", que porti cap al projecte de que la Policía Local 1 
la Policía Autonómica esdevlnguin, algún dia, la Policía de Catalunya?. 
Esperem que algún dia ens aclareixin el dubte. 
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¡ O P I N I ó 

8 A N T A D R I A U N A L L I Q Ó 

Els fets que a fináis d'oc-
tubre tlngueren lloc a Sant Adrla 
del Besos, van posar damunt la tau-
1a diversos aspectes que están en 
la ment deis Hossos d'Esquadra 1 
que han donat lloc a reflexlons 
sobre les mancances que allí es van 
posar de manlfest. Aquel 1 conflicto 
ha de servir de lUcó per a tots 
els membres del Cos, pero sobretot 

arranjar els conflictos 1 desordres 
sense haver de lamentar ferlts, 
siguin aquests qui siguin. No es 
pot deixar res a la Improvisado. 
Els darrers aconteIxements vlscuts 
peí Cos (protestes contra el Pía de 
Residus, ..., protestes deis page-
sos de Tavellana, Sant Adriá,) 
posen de manlfest la necessitat 
d'afrontar alió que els Mossos 
d'Esquadra fa anys que venlm dema-

o Hí-v 7 

.^A í ^k lL^ /U H \i 

&. 

per a aquells qui teñen responsa
ble tats polítiques 1 de comanda-
ment. No podem perdre'ns en triom-
faUsmes quan h1 va haver un nombre 
important de companys 1 de vei'ns 
que han resultat ferlts de dlferent 
considerado. Que la nostra profes-
s1ó portl, en determlnats moments, 
a posar en perlll la nostra 1nte-
grltat física és un fet que els 
polldes tenlm assumlt. Pero el que 
mal no assumlrem, será el jugar
nos-la per no haver posat els m1t-
jans necessarls per a ev1tar-ho. 
Estarem tots d'acord que és mlllor 

nant: una formado permanent 1 a-
profundida i una dotado de mitjans 
materials adequats que permetin fer 
front, amb prou garantios per a la 
resta de dutadans 1 per ais poli
cios, a totes aquellos situacions 
que es puguln plantejar. 
Ha quedat demostrat que: 

Cal crear urgentment una unitat 
especial itzada que Intervingui da-
vant d'alteracions d'ordre públic 
en situadons relacionados amb 
servéis habituáis del Cos de Hossos 
d'Esquadra. 
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Cal una formado permanent per a 
tots els membres del Cos que ens 
doni una preparado básica en a-
quest ambit 1 que aquesta ja s'i-
nicü" en els Aspirants a TEscola 
de Policía. 

Cal una veritable formacló deis co
man daments del Cos que hagln d'es
tar al capdavant d'lntervendons 
d'aqüestes caracten'stiques. 

Cal material adient per a Interven-
dons d'aquest tipus que permetln 
el máxim de seguretat per a la in-
tegritat física de les persones. 

Calen mitjans técnics moderns, ef1-

O P I N I 6 

cacos 1 suf ic ients que permetln fer 
front aqüestes situacions. 

Cal una bona organitzadó Interna 
que doni suport adequat davant 
qualsevol situado. 

Aquests son alguns deis as-
pectes que caldrá assol i r si en el 
fu tur volem ser una pol ic ia eficac. 

Esperem que els fets de Sant 
Adriá hagin serv i t de 11 ico, el 

llum verme!! s'ha enees. 

DELS NOSTRES ENVIATS ESPECIALS A LA "TEMPESTA DEL DESERT' 

-H£ LI-06AT rtOUtST TRASTO 
Í>£R «JUATtfE. DvMOi A \¡N 
S í R ¡ A / Q ü t TAL^? 
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- _ - L A C A N T O N A D A 

HOMENATGE 

Potser caldrla organitzar un homenat-
ge ais companys de la III Promoció. 
MUlor d1t, ais supervlvents de la 
III Promoció. Després del que han 
hagut d'aguantar, 1 de qui han hagut 
d'aguantar, ho han superat. Després 
d'alxó, potser podran aguantar qual-
sevol cosa que es trobln al Cos. 
Perqué el que s'hl trobaran, "tela-
marinera. ..", eh ?. 

MANTENIHENT. QUE ES AIXÓ ? 

El Departament 
de Justicia 
s'ha gastat 
molts duros en 
els sistemes 
electrónlcs de 
seguretat de la 
presó de La Ro
ca. En canvi, 
el manten iment 

durant molt temps ha delxat molt que 
desltjar. No n'hl ha hagut. 

QQESTIÓ DE PILOTES 

Verltablement, el confUcte de Sant 
Adriá del Besos va ser qüestió de 
pilotes. De goma, s'entén. Es van ha-
ver de pidolar pilotes per tot arreu. 
ÉS ciar, era cap de setmana i els 
grans magatzems estaven tancats. 

ESCOLA. PRESONS 1 GUARDIA CIVIL 

A un curs de vigilancia de presons 
que es va fer a VEscola de Policia 
de Catalunya el mes d'octubre passat 
h1 van acudir a donar classes membres 
de la "Guardia Civil" pertanyents ais 
"Grupos Antlterroristas Rurales". Sí, 
com ho lleglu, instructors d'un cen
tre de la "Guardia Civil", el C.A.E. 
("Centro de Adiestramientos Especia
les") on s'hi formen agents per a la 
lluita antiterrorlsta. Ens preguntem, 
qué té a veure la vigilancia de pre
sons amb la lluita antiterrorlsta ?. 
En canvi no va venir a donar classes 
cap membre del Cos de Mossos d'Esqua-
dra. L'única explicació possible ós 
la de que era un caprici mes del Gran 

Director, 11 devia fer grada. 

EL CONSELLER A L'ESCOLA 

Va ser lloable i entendridor lleglr 
ais diaris que el Conseller de Go-
vernació va presidir la inaugurado 
del curs de "Policia 1 Patrimoni" a 
VEscola de Policía de Catalunya. 
Estem segurs que si l'Honorable Con
seller , senyor Josep Gomis, no va 
presidir V 1 n i d d'altres cursos com 
el de menors, joc, vigilancia de 
centres penitenciarls..., no va ser 
per manca de ganes i d'Interés, com 
han dit algunes ñengues viperlnes, 
no, és que la seva agenda ben segur 
que no 11 ho permetia. Estem segurs 
que aviat el veurem a Mollet amb 
motiu de nous cursos. 

DRET A LA INFORMÁTICA 

Re i vindiquem 
per tots els 
mossos el dret 
a poder fer ús 
deis ordinadors 
del Cos per a 
la realització 
deis treballs 
de la facultat 
i deis treballs 
de fi de carrera 

Uil ¿ 

També demanem el 
dret a apuntar-se les hores emprades 
en aquesta tasca com a hores de fei-
na, i, a poder ser, extres, 1 el su-
port d'alguna administrativa per a 
que ho teclegi. 

LA BRIGADA DE LES TORTUGUES NINJA 

Ha estat tan gran l'éxit que ha tin-
gut entre els catalanets la pel.M-
cula de les tortugues ninja que la 
Di receló General de Seguretat Ciuta-
dana ha deddit la creado de l'es-
camot de subsól del Cos de Mossos 
d'Esquadra. Així dones qui será el 
mosso Donatello ?, 1 en Rafael ?, i 
en Michelangelo ?, i en Leonardo ?. 
Si un dia, anant peí carrer, veieu 
obr1r-se la tapa d'una claveguera, 
potser us preguntareu: és un mosso 
d'esquadra ?, és una "tortuga nin
ja"?. 
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E N R O O É 3 H O D I U R E S 

Els passats 1 i 2 d'octubre li adrecárem a la Secretaria General de 
Governació, senyora Folchi, uns escrits en els quals li sol.licitávem 
informació sobre diferents aspectes relacionáis amb els Aspirants de la 4i 
Promoció de Mossos d'Esquadra, ara en període de formació a Mollet. Els temes 
eren els següents: 

- Retribució que percebran els Aspirants. 
- Jornada laboral que faran (hores per setmana), incloses practiques. 
- Asseguranca per a cas de mort o acddent, si n'hi ha per ais Aspirants 1 
quin import té. 
- Si, com en el cas de la 3i Promoció, els Aspirants tambó hauran de fer la 
neteja de les aules. 

El dia 11 d'octubre, la Secretaria General ens respongué que trametia els 
nostres escrits al Director de VEscola de Policia de Catalunya, senyor Rodos, 
per ser temes de la seva competencia. Bé dones, fins el dia d'avui encara no 
n'hem rebut resposta. El senyor Rodés no d1u res. No diu res perqué no pot?. 
Perqué no vol?. Perqué no li convé?. 

F O R H A C I O : S - O B R E l_¿\ V E D A . 

Resulta que fins fa quatre dies l'assistóncia a cursos per part de membres del 
Cos era cosa de pocs. Eren pocs els qui se'n assabentaven i menys els elegits. 
El mes d'octu-bre el nostre sindicat va teñir la iniciativa de donar a 
conéixer els cursos que l'Escola de Policia de Catalunya tenia organitzats 
fins a final d'aquest any. El curios d'aixó és que ni l'Escola n1 el Cap del 
Cos no n'havien donat publicitat. 
També recomanávem ais qui tinguessin interés en assistir a algún d'aquells 
cursos li adrecessin una Instancia al Cap del Cos sol.li-
dtant-ho. Dones, bé, aixó ha servit, almenys de moment, per a que alguns 
companys -no tants com tots desitjaríem- accedissin a aquests cursos. Pero el 
que encara segueix sense estar ciar son els criteris aplicats peí Cos a l'hora 
d'auto-ritzar o denegar-hi 1'asslsténcia ais cursos (antiguitat?, nS de pro
moció?...). Si no es fixen aviat uns criteris coneguts per tothom, que si-
guin els mateixos per a l'accés a tots els cursos, ens podem trobar, per 
exemple, que sigui mérit preferent per assistir a un curs a l'Escola de 
Policía teñir els ulls blaus, o bé que mai t'hagin posat una multa per mal 
aparcament. 

Cal que urgentment la Direcció General de Seguretat Clutadana, d'acord amb els 
sindicats, f1x1 la política de formació del Cos de Mossos d'Esquadra. 
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P O L I C Í A D E C A T A L U N Y A X P O L I C Í A J U D I C I A L 

La primera referencia a la Policía Judicial, dlns de la Monarquía Parla
mentarla, la trobem a la Constitució de 1978 en el seu article 126: "La 
Policía Judicial depén deis Jutges, deis Tribunals 1 del MinisteM Fiscal en 
les seves funcions d'indagado del de "Me te i de descobriment 1 assegurament 
del delinqüent, en els termes que la lle1 estableixi".(1) 

Posteriorment, ja a Vany 1979 amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el 
seu article 13, es faculta a la Generalltat a la fi de crear una Policía 
Autonómica, tot reservant-se 1'Estat unes competénc 1 es exclusivos reflectldes 
a l'Art. 149 de la Constitució, de les quals ressenyem les susceptibles 
d'actuadó Policial: 

-Nacional 1tat, 1mm1gració, emigrado, estrangeria 1 dret 
d'asll. 

-Reladons internadonals. 

-Róglm duaner 1 aranzelari; cerniere exterior. 

-Sistema monetari: divises, canvi 1 convertidUtat; bases 
de 1'ordenado del crédit, banca 1 assegurances. 

-Marina mercant 1 abanderament de valxells; il.luminació 
de costes 1 senyals maMtlms; ports d'interés general; aeroports d'Interés 
general; control de l'espal aeri, tránslt i transport aeri; servei metereoló-
gic 1 matriculado d'aeronaus. 

-Hisenda General i Deute de 1'Estat. 

-Ferrocarrlls i transports terrestres que circuí1n dlns 
deis territoris de mes d'una Comúnitat Autónoma; régim general de comunica-
dons; tráfic 1 circulado de vehicles de motor; correus 1 telecomunicadons; 
cables aeris, submarlns 1 radiocomunicadó. 

-Seguretat pública, sens perjudici que les Comunitats 
Autónomes puguin crear Policías en les formes que els respectius Estatus 
estableixln dins del marc del que disposi una llei orgánica.(2) 

Al respecte l'artlcle 13-4 de l'Estatut diu: 

"Queden reservados, en tot cas, a les Forces 1 Cossos de 
Seguretat de 1'Estat sota la dependencia del govern els servéis policiacs de 
carácter extracomunltari 1 supracomunitari com és ara la vigilancia de ports, 
aeroports, costes 1 fronteros, duanes, control d'entrada 1 sortida del 
territori nacional d'espanyols 1 estrangers, régim general d'estrangerla, 
extradició 1 expulsió emigrado 1 inmigrado, passaports, document nacional 
d'identitat, tráfic d'armes i explosius, protecdó fiscal de 1'estat, contra
ban 1 frau fiscal i les altres funcions que les encarrega dlrectament 
l'artlcle 104 de la Constitució 1 les que els atribueixi la Llei Orgánica que 
el desenvo1upará".(3) 

Peí que fa a Pollcia Judicial l'Estatut en el seu article 13-5 d1u: 

"La Pollcia Judicial i els cossos que actuin amb aquesta fundó dependran 
deis jutges, deis tribunals 1 del MinisteM Fiscal en les fundons especifica
dos en l'artlcle 126 de la Constitució i en els termes que disposln les liéis 
processals". 
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Cal prendre atenció en que VEstatut ens diferencia "La Policia Judicial" com 
a funció especifica i concreta, de "els cossos que actui'n amb aquesta funció" 
que deixa a entendre que a part d'aquesta teñen d'altres tasques a desenvolu-
par, i que matisa que la regulado vindrá donada per "liéis processals". 

Clara referencia a les "liéis processals" de que parla l'Estatut és la Llei 
Orgánica del Poder Judicial de 1985, on igual que aquest diferencia dos tipus 
de Policia Judicial: 

-La que a part d'aquesta funció en té d'altres, desenvolupada en 
Tarticle 443: 

"La función de la Policía Judicial comprende 
el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio 
Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descu
brimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta 
función competerá, cuando fueren requeridos para pres
tarla, a todos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como 
de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias". 

-La que té aquesta funció com estricta i 
concreta, desenvolupada en l'article 444: 

"Se establecerán unidades de Policia Judicial que dependerán 
funcionalmente de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal en el 
desempeño de todas las actuaciones que aquellas les encomienden. 

Por ley (4) se fijará la organización de estas unidades y los 
medios de selección y régimen jurídico de sus miembros". 

Amb data del 13 de Mar? de 1986 s'aprova la Llei Orgánica de Cossos i Forces 
de Seguretat, a la qual es referien les ressenyes (2), (3), (4), que en el seu 
article 29 esmenta: 

"I.Las funciones de Policia Judicial que se mencionan en el 
artículo 126 de la Constitución serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, a través de las Unidades que se regulan en el presente 
capítulo. 

2.Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter 
colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de 
Policia de las Comunidades Autónomas y de las Coorporaciones Locales." 

Amb referencia a aquest article cal fer les següents puntualitzacions: 

-Que com ja hem vist en l'Estatut d'Autonomia i en la Llei 
Orgánica del Poder Judicial, de la qual fa esment la ressenya (1), existeixen 
dos tipus de Policia Judicial de les que parla Tarticle 443 i 444 de la 
L.O.P.J. ressenya (4). 

-Que col. laboradors d'aqüestes Unitats de Policia Judicial ho son 
tant les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que no hi siguin adscrites 
(que és la inmensa majoria), com les Policies Autonómiques i Locáis. 

En el Capítol II de la Llei Orgánica de Cossos i Forces de Seguretat que parla 
de les competéncies de les Comunitats Autónomes, i en el seu article 38 
apartat 2, hi diu: 
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"2. En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado: 

a). Velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones 
del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales. 

b). Participar en las funciones de Pollcia Judicial en la forma 
establecida en el articulo 29.2 de esta Ley. 

c). Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones 
y mantener el orden en grandes concentraciones humanas. 

El ejercido de esta fundón corresponderá, con carácter 
prioritario, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, sin 
perjuicio de la Intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
cuando, bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónima, o 
bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales 
competentes." 

De l'estudl d'aquests apartats es deduelx: 

-Que de les liéis de l'Estat per les quals s'ha de vetllar peí 
seu compliment hi son incloses les penáis, infracció de les quals se n'ha de 
donar compte a l'Autoritat Judicial mitjancant el corresponent atestat. 

-Que la posada a la práctica de l'apartat c), fundó que per 
d'altre part en el Prlncipat correspondrla amb carácter prioritari ais Mossos 
D'Esquadra, suposa assumir Tordre públlc, amb una redlstribució deis efectius 
deis Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, que en principl restarlen per 
desenvolupar les funcions esmentades a Varticle 13.4 de l'Estatut d'Autono-
m1a, entre les quals h1 son les Unltats adscritos de Policía Judicial. 

Recapltulant tot el d1t fins aquí respecte a la Policia Judicial, podem 
arribar a les següents conclusions: 

S1 aquesta té com a missió la investigado deis deüctes, el 
descubriment 1 eventual detendó del spresumptes culpables, 1 l'assegurament 
deis efectos 1 objectes del delicte o falta, posant a totes les persones 1 
actuacions a dlsposició de 1'autoMtat Judicial, resultarla il.lóglc 1 
disfuncional que només les unitats adscritos de Policia Judicial s'encarre-
guesssin d'aquesta tasca. Qué farien la resta de policies? El mantenlment de 
la seguretat ciutadana, si s'exclou la investigado deis deüctes, no precisa 
de tants efectius humans. 

No podem oblidar que la materia prima amb la que es nodreix la 
Justicia Penal és, 1 seguirá essent, aportada per la Policía no destinada a 
Unitats de Policía Judicial. 

Així dones, 1 a efectes processals, totes les forces Policials 
son Policia Judicial, donat que el destinatari de llurs accions és el jutge. 

Extret del treball "Policía de Catalunya, un projecte amb futur" elaborat per 
companys estudlants d'últim curs de Criminología. 
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A continuado us transcrivim les preguntes que Esquerra Republicana de 
Catalunya va plantejar el mes de setembre al Govern de la Generalitat sobre 
temes que ens afecten dlrectament ais Hossos d'Esquadra i que han estat 
respostes peí Conse 11er de Governació. 

APATS ROCA: 

PREGUNTA: 

"Ateses les carácterfstiques flora
rles, própies deis agents del eos 
de mossos d'esquadra destináis a la 
custodia de centres penitenciaris, 
¿ha previst el Govern de la Gene
ral itat alguna compensado económi
ca digna per al personal que presti 
aquest serve i o bé el financament 
deis seus ápats diaris a carree del 
Departament corresponent?". 

RESPOSTA DEL CONSELLER DE GOVERNA
CIÓ: 

"Els horaris deis Agents del Cos de 
Policia/Mossos d'Esquadra destinats 
a centres penitenciaris, está pla-
nificat tinguent cura de tots els 
aspectes adients per un bon desen-
volupament d'aquesta tasca tan es-
sencial per a la nostra societat. 
Entre els aspectes que es teñen en 
compte, hi figura el deis horaris 
deis ápats". 

CARNET DE CONDUIR: 

PREGUNTA: 

"¿Ha previst el govern de la Gene
ral itat la creació de mecanismes 
adequats per cobrir el risc de re
tirada del permis de conduir i del 
voluntan' de responsabilitat civil 
il limitada, assisténcia i defensa 
jurídica, així com fi anees judi
cial s, ais mossos d'esquadra con-
ductors deis vehicles oficiáis?" 

RESPOSTA DEL CONSELLER: 

"Els mecanismes per cobrir el risc 
de retirada del permis de conduir 1 
del voluntan de responsabilitat 
civil il.li-mitada, assisténcia i 
defensa jurídica, així com fianees 
judicials, ais mossos d'esquadra 
conductors deis vehicles oficiáis 
son els mateixos que están previs
tos a la Llei de Funció Pública 
relacionada amb la protecció deis 
funcionaris en exercici de les se-
ves funcions, segons preveuen els 
articles 76 i 77 de la Llei 17/1985 
de 23 de juliol". 

ELECCIONS SINDICALS: 

PREGUNTA: 

"Ara fa just un any que el conse-
11er de Governació anunciava, en 
resposta a una pregunta formulada 
per ERC, que la normativa per a les 
eleccions sindicáis en els cos de 
la policia autonómica-mossos d'e
squadra estaria enllestida el se
tembre de 1989 i que aqüestes po-
drien produir-se a fináis del ma-
teix any. 
Com sigui que no ha estat així: 
¿quan té previst el govern de la 
Generalitat de convocar eleccions 
sindicáis en el cos de la policia 
autonómica-mossos d'esquadra?". 

RESPOSTA DEL CONSELLER DE GOVERNA
CIÓ: 

"Donades les peculiaritats de la 
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normativa deis drets de sindicado 
del col.lectiu de Mossos d'Esqua-
dra, s'está estudlant 1 ultlmant la 
regulado específica per tal de 
poder portar a terme les elecdons 
sindicáis en el Cos de la Pollcia 
Autonómica/Mossos d'Esquadra, 1 
concretament s'está procedint a la 
regulado 1 creado d'un órgan sin
gular de representado deis membres 
del Cos de referencia. 
S'ha de teñir, pero, en compte que 
Vesmentada normativa d'acord amb 
el que establelx Tarticle 13.7 de 
VEstatut de Catalunya (Lle1 Orgá
nica 4/79, de 18 de desembre) hau-
r1a de rebre la conformitat de la 
Junta de Seguretat, només a partir 
de la qual es podrá procedír a la 
convocatoria d'eleccions de repre-
sentants en l'esmentat órgan". 

VEHICLES DE RELLEU A LA ROCA: 

PREGUNTA: 

"Per tal d'assegurar una major dis
creció i seguretat, en els despla-
gaments entre Barcelona i La Roca, 
per efectuar-hi el reí leu deis a-
gents del cos de mossos d'esquadra 
encarregats de la vigilancia del 
centre penitenciari de Quatre Ca-
mins, ha previst el Departament de 
Governació la possibilitat que els 
desplagaments esmentats puguin e-
fectuar-se amb cotxes camuflats?". 

RESPOSTA DEL CONSELLER: 

"Es considera que el transport nor
mal ha d'ésser amb vehicles poli-
cials. Altrament en sltuadons es
peciáis el departament de Governa
ció ha previst la possiblütat que 
els desplagaments puguin efectuar
se amb cotxes camuflats.Per aquest 
motiu son en període d'acondicion-
ament algunes furgones per tal d'
assegurar una major discrecció i 
seguretat en els despla9aments". 

ALEMANYA: 

PREGUNTA: 

"Quins han estat els criteris em-
prats peí Departament de Governació 

per a seleccionar els mossos d'es 
quadra enviats a Alemanya a fer-hi 
un curset d'especialització i quin 
n'ha estat el cost económic?". 

RESPOSTA DEL CONSELLER: 

"Els criteris emprats han estat els 
de mérit, preparado, capacitat i 
idonei'tat per a les funcions a rea-
litzar. 
El cost económic es redueix a les 
indemnitzadons per rao de despla-
gament deis integrants del grup, 
generant un cost aproximat de 
2.401.100 pessetes". 

PERÍODE POST-PART: 

PREGUNTA: 

"¿Quina és la situado precisa en 
qué es troba el personal femení del 
cos de mossos d'esquadra durant el 
període posterior al part?". 

RESPOSTA DEL CONSELLER: 

" El personal femení del Cos de 
Policia/Mossos d'Esquadra durant el 
període posterior al part, disfruta 
de les mateixes condicions que la 
resta de funcionaris de la Genera-
litat". 

SEGONA ARMA: 

PREGUNTA: 

"¿El Departament de Governació de 
la Generalitat contempla la possi
bil itat d'atorgar ais agents del 
cos de mossos d'esquadra la 1 licen
cia corresponent per tal de poder 
disposar d'una segona arma?". 

RESPOSTA DEL CONSELLER: 

"La llicéncia per tal de poder dis
posar d'una segona arma la teñen 
atorgada tots els agents del Cos, 
ja que la constitueix la propia ta-
rgeta d'identitat o bé el carnet 
professional, segons el que preveu 
el Reial Decret 740/1983 del Minis-
teri de 1'interior, de data 30 de 
marc, en el seu article 1r i segons 
publicado del BOE núm. 89. Segons 
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l'article 2 del mateix Decret, el 
Departament de Governació té enes-
tudi quins son els casos especiáis 
que requereixen guiar una segona 
arma". 

POLISSA ACCIDENTS: 

PREGUNTA: 

"¿Ha previst el govern de la Gene
ral i tat, per ais casos de mort o 
Invalidesa derivada d'accident de 
treball, el finangament d'una po
li ssa d'asseguranga que garanteixi 
a cada agent deis mossos 
d'esquadra una indemnització ade-
quada?". 

RESPOSTA DEL CONSELLER: 

"Hi ha una pólissa prevista per un 
import de 5.000.000 de pessetes 
pels casos de mort o invalidesa 
total, així com també unes quanti-
tats proporcionáis a la gravetat de 
possibles accidents". 

LLEIDA 

PREGUNTA: 

"Ateses les males condicions d'hab
itaba i tat de la seu del smossos 
d'esquadra a la ciutat de Lleida, 
per a quan ha previst el govern de 
la General i tat que la policia au
tonómica pugui disposar, a la capi
tal de ponent, d'unes dependéncies 
dignes i adequades a la funció que 
teñen encomanada?". 

RESPOSTA DEL CONSELLER: 

"El proper 30 d'octubre de 1990, es 
fará entrega del projecte del nou 
edifici de Lleida. Posteriorment 
s'ha de sol.licitar el corresponent 
permís d'obres a l'ajuntament de 
Lleida. L'adjudicado d el'obra 
dependrá de Telaboració deis pres-
supostos de la Generalitat per 
l'any 1991. Un cop elaborat i apro-
vat aquest últim punt, s'estima en 
uns 9 mesos la durada de les obres 
del local. Aproximadament es calcu
la que entre octubre i desembre de 
1991, es podrá donar per finalitza-
da l'obra esmentada." 

D E B A T P E R O L I TIC/V G E N E R A L 

En el debat de política general, celebrat al Parlament de Catalunya el mes de 
setembre, es parla també deis Mossos d'Esquadra.Aquí us ho presentem, llegiu 
1 jutgeu per vosaltres mateixos: 

El President de la Generalitat 
a la Cambra: 
"...La primera és que, de fet, els 
resultats flns avui son mes limi-
tats del que a primera vista pot 
semblar; és a dir, hi ha mes am
bientado i mes "envoltori" que 
resultat -la és important V"env
oltori", també, no deixo de recon-
éixer-ho, pero, en tot cas, amb el 
tema deis mossos d'esquadra, per 
exemple, podré i 1.lustrar aixó que 
els dic: que els resultats han es-
tat mes limitats del que sembla". 

Xavier Latorre, C.D.S., al Presi
dent de la Generalitat i a la Cam
bra: 
"...els conceptes de séguretat ciu-

tadana i de sistema de financament 
adequats son els elements básics 
per a la diferenciado -segons els 
nostres conceptes- entre el que és 
una veritable autonomia política o 
una simple descentralització admi
nistrativa. (... ).Canviar les coses, 
acabar de canviar les coses, neces-
sita un doble esforc: en la línia 
d'incrementar el paper polític de 
la Generalitat en materia de ségu
retat ciutadana i també en la doble 
línia de proposar la desaparició 
deis governadors civils -figura 
obsoleta, anacrónica i inadaptada a 
la realitat política actual de Ca
talunya -i traspassar-ne les com-
peténcies burocrátiques que avui 
teñen a la Delegado del Govern a 
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Catalunya 1, aquellas que teñen en 
materia de seguretat dutadana, bó 
a la Delegado del Govern a Cata
lunya, bé gradualment a la Genera-
Utat, d'acord amb el ritme de des-
plegament deis mossos d'esquadra, 
procés de desplegament que s'hauria 
d'accelerar, d'acord amb una pro
posta que també anunciem ara que 
presentarem demá a la Cambra." 

Ángel Colon, E.R.C., al President 
de la General itat 1 a la Cambra: 
"Silenci absolut 1 n1 una sola pa-
raula ahlr sobre la Policía auto
nómica, sobre el desplegament de la 
Policía Autonómica". 

Joan Hortalá, E.C., al President de 
la Generalitat 1 a la Cambra: 
"...ens va estranyar que no parles 
del que legalment está obligat a 
fer respecte a la declarado de 
Catalunya com a provincia única, o 
d'una solució viable al tema peños 
deis mossos d'esquadra...". 

"...no hi ha nació si no hi ha una 
hisenda pública propia, si no hi ha 
un sistema de forces de seguretat 
propls,...". 

Alelx V1dal-Quadras, P.P., al Pre
sident de la General itat 1 a la 
Cambra: 
"No es pot fer tot; no es pot teñir 
tot; no es pot teñir el Canal 33 
...; i una formado professional 
dignificada 1 de qualltat i milers 
de mossos d'esquadra.S'han de teñir 
prioritats, 

Rafael Ribo, I.C., al President de 
la Generalitat 1 a la Cambra: 
"Senyor President, nosaltres hem 
proposat di verses formes d'avancar 
en 1'autonomía.Hem parlat d'estadis 
progressius, li'n donaré un exemple 
que vosté ha dtat en el seu dis-
curs: la seguretat ciutadana.És un 
"envoltori", pero resulta que V"-
envoltorl", senyor Pujol, va ser 
presentat a l'opinió pública com un 
acord Corcuera-Pujol, solemne acord 
Corcuera-Pujol sobre seguretat.Qu
ines competéncies de seguretat te
ñen vostés, senyor Pujol ? Quines 
tenim a Catalunya,a partir d'aquest 

acord ? Com hem millorat ?. 
És vosté la máxima autoritat en 
temes de seguretat interna a Cata
lunya ? Tenim competéncies en di
versos ámbits -que podria citar-li, 
en seguretat, en tránsit i en pro-
tecció civil ? El model de policia 
que es contempla és el de la Llei 
de Forces i Cossos de Seguretat de 
VEstat , votada per vostés a Ma
drid, o un altre, el que va defen-
sar el senyor Alavedra en aquest 
hemicicle com a Conseller de Gover-
nadó ? Ens pot informar sobre aixó 
? Acdó de govern, compromisos que 
ha adquirlt fins i tot no un conse
ller, sino vosté mateix.Els Mossos 
1 la policia local poden ser poli
cía de base a Catalunya ? 0 els 
compromisos adquirits en temes com 
el de presons impedeixen aquest 
desenvolupament ? On está la comis-
sió tripartida ? Qui és el respon
sable de tot així, el senyor Carde
nal, aquest govemador dv1l socia
lista que no vol reunir la Junta de 
Seguretat ? El senyor Martí Jusmet 
? Per cert, dues autoritats que el 
Grup d'Iniciativa per Catalunya ha 
propoposat que compareguin en a-
quest Parlament 1, de moment, el 
seu Grup está entorpint aquesta 
compareixenca. 

Senyor President, en aquest tema 
encara hi poden afegir una rematada 
que adorna el pastis: els Mossos 
d'Esquadra molt ens temem que no 
podran ser ni policia de seguretat 
en el tema olímpic.Senyor Gomis, 
veient les seves amb el cap 11 vaig 
dir un dia que "al tanto" amb les 
negativos amb el cap, perqué vosté 
prometia ja fa molts mesos que es 
reuniria la Junta de Seguretat, i 
no vull fer ara cap mena d'ironia 
sobre el que ha dit el mateix Pre
sident, que sembla que no es reu-
neix perqué el senyor Cardenal no 
ho vol". 

El President de la GeneralItat res-
ponent a Rafael Ribo: 
"... I, a mes, en aquest cas 1 i he 
de donar la rao perqué m'és espe-
cialment punyent -no donar-1 i la 
rao sino el fet.Quan vosté ha iro-
nitzat una mica sobre el solemne 
acord Corcuera-Pujol, té tota la 
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rao; várem firmar, la televisló, 
els diaris, ara que sí, ara anlrem 
bé...Escolti, aixó, no sé quin mes 
va ser..., va ser el mes de fe-
brer..., no, no em recordó quan, ja 
fa uns quants mesos, i avul per 
avul no puc dir-11 ben bé que el 
mes calent és a l'algüera -perqué, 
de tota manera, alguna cosa s'ha 
fet en aquest terreny de desplega-
ment de mossos d'esquadra-, pero sí 
-1 aixó potser explica alguna ob
servado, diguem-ne, que ha sorprés 
peí seu to crític aquest migdia-, 
pero la veritat és que no h1 ha 
hagut manera d'acabar de tirar en-
davant aixó.Ens dluen que és immi-
nent, que re, que de seguida..., 
pero, avui per avui..., i jo ho 
vull creure..., perqué, és ciar, si 
a1x6 no es resolgués d'una vegada, 
aleshores passaria una cosa molt 
greu, molt greu seria el que passa
ria, perqué és ciar, m'imagino que 
vosté no s'i- maglna, no admet -
encara que cregul que la nostra 
política sobre la pollcia autonómi
ca no ha estat prou bona- que jo 
tinc ganes que no es reuneixi la 
Junta de Seguretat i que el que vam 
quedar no es complelxi -m'imagino 
que no s'ho creu, n'estic segur. 

Aleshores, s1 no es reunís 
seria, o bé perqué el senyor Cor-
cuera ens enganya 1 firma una cosa 
1 després diu:"i ara no feu res, ja 
els tenim contents, ja ens hem fo
tografíate.", o bé serla aixó, o 
bé que les ordres del senyor Cor-
cuera aquí no son complertes.Una 
d'aqüestes dues coses.Per tant, jo 
cree que el que seré és una tercera 
cosa: que s'hauran retardat, peí 
que siguí -vull creure aixó:hipót
esi de treball, vull creure aixó-
que s'han retardat peí que siguí i 
que d'aquí a molt pocs dles aquest 
tema quedará definitivament re-
solt.Si no queda resolt, realment, 
aleshores ens trobaríem amb un 1n 
terrogant molt penós: qui ens en
ganya, i qui mana ?Bé. 

Una cosa li vull dir, eh: jo 
no sóc, estatutáriament parlant, la 
máxima autoritat, en materia de 
seguretat, a Catalunya, eh? Ens de-
ia:"vull saber si vosté és la máxi
ma autoritat..."No, no, escolti, 
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l'Estatut ho delxa ciar, no ho sóc 
-ja m'agradaria ser-ho-, i, a mes, 
cada vegada mes es nota que aquest 
és un deis déficits que tenim -ja 
m'agradaria ser-ho, pero no ho 
sóc". 

Rafael Ribo en la seva réplica al 
President de la Generalitat: 
"I sobre el tema de V Estatut, 

senyor President, comencant per una 
qüestió puntual, que és la segure
tat, i anant a la seva negociado 
global.. .M1r1, la seguretat duta-
dana 1 les competéncies en segure
tat fa anys que es discute i xen en 
aquest Parlament.El senyor Alave-
dra, que té bona memoria, recordará 
que arran deis aldarulls de les 
Rambles de Barcelona, dlscutíem un 
model per al tema de la seguretat, 
i Taprovárem en aquest Parlament -
cree recordar, i, si no, em recti
fica, senyor Alavedra- per unanlml-
tat.Estávem cofois d'aquell mode-
1.L1 parlo del 85, fa d n c anys.-
Aquell model, on és? És en algún 
document de govern, és en una aedó 
de govern? On és? És en els acords 
aquests -que cada vegada resulten 
mes "envoltorls"- Corcuera-Pujol?És 
ciar, jo 11 admetrla, senyor Presi
dent, que vosté ara em digués -1 11 
reconec la seva responsabilitat a 
d1r-ho- que els acords Corcuera-Pu-
jol tenim rao quan els qualiflquem 
de forma parale!.la al que vosté va 
d1r "envoltorl", son del 90, pero 
jo 11 parlo del 85.L1 parlo d'una 
11ei que vosté va votar al Congrés 
deis Dlputats de Madrid, el seu 
Grup; una 1le1 que no és l'Estatut, 
que sí que sitúa els Mossos d'Esqu-
adra en una posldó reductlva, 1 a 
la policía local, pero alió és una 
opció política, vostés la varen 
fer; de qué es queixen? És una lí-
nia de fons d'auto-govern.O no? O 
és que votar aqüestes liéis bási-
ques a Madrid es pot fer impune-
ment, sense assumir, la responsabi
litat que pertoca?És una línla bá
sica d'autogovern, per mes que fa-
cin jocs de mans presentant altres 
coses.El senyor President diu l'a-
ltre d1a:"Reclamem el nomenament 
deis secretaris deis ajuntaments-
".Votaren o no votaren vostés aque 
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lies liéis que no impedelxen?. 
Senyor Presldent, sobre el 

tema de Vordre públlc podríem dis
cutir-nos si vosté pot arribar a 
ser o no la máxima autorltat de 
l'ordre públlc Intern a Cata
lunya. Estem conven?uts que la dis-
cussló donarla un resultat posltlu 
per a les nostres tesis s1, eviden-
tment, no tinguésslm aquest dogal 1, 
que és la Lle1 de Forces de Cossos 
de Seguretat de l'Estat; no no 1m-
putin a la Constitudó 1 a l'Est-
atut, imput1n-ho a aquella llel que 
votaren 1 ais acords que prengue-
ren, 1 no s'ho agafln com un exem-
ple.És producte -hi Insistim- d'una 
Hn1a de fons". 

Ralmon Obiols, P.S.C., al President 
de la General itat 1 a la Cambra: 
"...Ara, és I6g1c i és positiu que 
nosaltres emetem opinions, que no 
sal tres valorem acords o desacords, 
que nosaltres fem valdré les 
nostres Influencies en moments de
termináis, en relació amb uns, en 

tant que socialistes, 1 en relació 
amb els altres, en tant que cata
lán s, per tractar que les coses 
vagln endavant 1 m1llor1n.I vol-
drla, en aquest sentlt, fer un breu 
comentari, Conseller Gomis, sobre 
els acords Corcuera-Pujol, o Pujol-
Corcuera, 1 11 diré el mateix que 
11 valg d1r al Ministre Corcuera, 
al seu moment, que és un símil -ho 
reconec- un x1c surrealista, pero 
em sembla que serveix per fer-me 
explicar: hi ha acords de dues me
nos, del meu punt de vista, h1 ha 
acords en forma de palmera o hi ha 
acords en forma de carxofa.Vull dir 
que hi ha acords que queden oberts 
1 h1 ha acords que queden tancats.I 
els acords que vostós han fet, la-
mentablement per ais uns 1 per ais 
altres, son acords de tipus palme
ra.Miren de fer acords de tipus 
carxofa i em sembla que ens anirá 
mes bé ais un 1 ais altres.Massa 
flls solts, per entendre'ns rápida
mente" 

H E M E R O T E C A 

" H A R L A X . Er-t: i-i nm.T-^r\ i n b i - A l d l z k a r l . 

"HARLAX. Revista Técnica de l'Ertza-
ina", és el nom de la publicado que 
edita el Servei de Formado, Estudis i 
Perfeccionament del Departament d'Int
erior del Govern Base. Tal com ho indi
ca el nom i la presentació que se'n fa 
al número 1, corresponent al gener de 
1.990, 
"HARLAX" vol contribuir a posar a T -
abast de VErtzaina ..."Mitjans per a 
llur formado continua i documentado 
técnica que pugul actualitzar llur for
mado; informado suficient sobre les 
disposlcions que atenyen al seu acom-
pliment i desenvolupament professional; 
referéndes que convidin a una acció 
policial, 1, especialment, un fórum 
d'intercanvi deis coneixements i expe-
riéncies que están desenvolupant els 
membres de l'Ertzainta."La publicado 
és bilingüe, euskeracastellá. 

"HARLAX" és una eina que ben 
segur també ens servirá ais Mossos 
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d'Esquadra i Pollcies Locáis mentre esperem que el Departament de Governacló 
1 la Direcció General de Seguretat Clutadana es decideixln a fer quelcom 
similar.Esperem que serveixi de referencia i aprofltem per a des1tjar-li molt 
d'éxit a aquesta nova publicado. De moment, si és del vostre Interés, teniu 
a la vostra disposició, a la sala sindical, els números 1 i 2. 

A I X 6 É S X A U X A 

M O L T X U N G O : 

- No seguir els consells del número 0 de "La Cantonada": no posar-se el case 
a Constantí 1 que et fotin un cop de roe al cap 1 et facin un trau. 
- No saber alemany si bé hi ha qui no domina massa el cátala o bé no el par
la. 
- Ser Mosso 1 no teñir estudis. 
- Ser Mosso 1 haver d'anar a fer garltes a presons com s1 estlguessis fent 
la mili. 
- Que els cotxes no tinguin aire condicionat. 
- Que no tinguen» cotxes. 
- Que el pare móbil sembli un "mecano" o un trencaclosques. 
- Que els cascos slguln talla única. 
- La pringada que ens suposá el confTicte de Sant Adriá del Besos. 
- Treure una "pasta" de VEscola de Mollet sense teñir cap titulado 
académica, i per altra banda que et demanin ser lUcenciat només per canviar 
de destí. 
- Els menús del "N1u 2". 
- "Per damunt de la Llei": que el cap de servéis centráis fad fer un ofici 
per acumular hores, dlent que és cosa del Director General. 
- "Mafia": les mogudes que hi ha per accedír a un curset a Mollet. (Tot aixó 
puntúa en el concurs de mérits). 
- Utilitzar el teu pare, per a qué li vagi a plorar a un altíssim carree per 
a recuperar la "poltrona perduda". 
- El descontrol de la Junta d'Estat Major del Cos que provoca mes de trenta 
ferits (mossos) en el Besos. 
- Exclusiva: així serán les properes proves selectives per entrar a 1'escorta, 

1er. Ser ros amb els ulls blaus. 
2on. Esser Vúnic blanc a la final de cent metres lusos de Barcelona 92. 
3er. Enfrontar-se sol al exércit iraquiá en mig del desert, matar al Husein 
i sortir-ne v1u. 
4art. Passar un psicotécnic d'un "psicóleg" sense titulado. 
5é. Pero si s'ha superat tot aixó no serveix de res si no fas "monades" 
davant del sergent de torn. 

- Qui creiés que havien dissolt temporalment Vescamot de gossos, estava molt 
equivocat, sino que li preguntin a Tescorta. 

*k T O P E : 

- Estar ben col.locat, encara que no tinguis estudis. 
- Ser Caporal. 
- Ser Sergent. 
- Deixar de ser Aspirant i esdevenir Mosso. És a dir:deixar de cobrar la 
miseria que cobra un Aspirant, cobrar el sou de Mosso i viure com un Mosso i 
no malviure com un Aspirant. 
- Que el Director de VEscola de Policia et pagui un viatge al Canadá quan ben 
just si saps on és la central deis Mossos d'Esquadra. 
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- Que el Director de 1'Escola de Policía et porti d'excursió a Navarra a fer-
h1 practiques quan no n'has fet amb els teus futurs companys de Cos. 
- La nova línea de la Di receló per comencar a utilitzar el concurs de mérits 
per canvlar de servel. 
- Bufen aires feudals: Ara el galo serveix per a intentar imposar el "dret a 
culxa" amb les aspirantes de 1'Escola. 
- Fer treballs partlculars en hores de felna fent servir companys, material 
i mltjans de la D1receló General i, a mes a mes, conseguir cobrar aixó com 
a hores extres. 
- Descobrlr qué fa la Brigada del Patrimonl. 
- Fer 1'escorta al gos presidencial. 

I . A F R A S E H I S T Ó R I C A X M A L E J C P A : 

-"No puc atendre't, me'n vaig volant". 
Pep, el Comandant Zero, a un deis seus llocsergents. 

-"Des del mes escrúpulos respecte envers els sindicats..." . 
Josu,"El Chicarrón". S1 tan escrupulosos son per qué no compten mes amb els 
sindicats?. 

-"I ara diré alió que dic quan no sé que dir..." 
El mateix d'abans.Dones si no sap que d1r millor que no digui res. 

-"El policía ós el gestor harmónic del confUcte social". 
El Gran Director Rodhesku. Ara, els aspirants, a mes de fer la neteja, 
aprendran a tocar l'harmónlca ?.Per qué no el flavlol ?. 

-"Fem mi ráeles. Els catalans sempre ni hem estat disposats a fer mi ráeles, no?, 
peí personal...". Antoni de Sentmenat al Canal 33.1 qué esperen a canonizar
nos ? almenys a beat1f1car-nos ?.Nosaltres havíem sentit alió de que "els 
catalans de les pedrés en fan pans", pero no pas fer Mossos. 

-"Qué rápids sou, collons !". 
Ricard P1, des de la Palmera de Sant Adriá per l'emlssora, ais companys de 
Transmissions. 

-"...h1 veus "alborotadors" dolents?". 
Ricard Pi, des de dalt de la Palmera de Sant Adriá, també per l'emissora, a 
un company.És que potser hi ha alborotadors bons ?. 

-"...la Intlfada del Besos...".Quim Filemó ais mitjans de comunicado.Si es 
descuiden haurla estat la "pifiada".Ho diría recordant el seu viatge 
a Israel ?. 

-"Papa, papa, m'han tret la "poltrona". Rápid, rápld, rápid, ves i truca'l, 
truca'í, truca'l". Bernat Buster quan el van fotre fora de l'equip. 

-" Peí que fa ais mossos, amb aquest xiringuito, ja en teñen prou". (Ex-
Delegat Territorial de Llelda). 

-" Els caporals han de donar les grácies per ser caporals". (Josu, "El 
Chicarrón"). 
-" Els sindicats volen treure els qu1 hi ha per a posar els seus". (El Ninot 
de Molles). 
-"M'he de pensar quln és el paper deis sindicats dins del Cos". 
(Gomiz-Elexprocuradorencortes). 
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C R Ó N I Q U E S R O Q U E R E S ' . - L A U L T I M A M I T " . 

-Anem a fer el relleu. 
-Anem va. 

Son les quatre de la matinada aquf a La Roca 1 és la darrera nit del 
dele, quan ja 11 agafes el gustet a aixó de fer nits has de plegar, pensó. 
Fa una nit xafogosa de principis d'estiu i la humltat es delxa notar sobre 
la carrosseria deis vehlcles. Entrem al Gem1n1s 2. El company a qu1 reí levo 
m'ofereix no sé qué de dins d'una ampolleta de plástic groe, jo que ja m'he 
col.locat els auriculars del "walkman" a penes el sentó.He de confessar que 
és un d'aquells companys que no m'acaben de caure bé, d'aquells que et cauen 
grossos, vaja. 

Ja dins el vehlcle fullejo el diari malmés de tantes mans i ulls. Em 
concentro en una noticia que parla sobre una varietat de mosca africana 
originaria de Libia que ataca el bestiar i persones d'aquell llunyá país. 
Els experts asseguren que aquesta plaga arribará al sud de la península 1 
que comportará greus perllls per a la ramaderia anda!usa. 

Mentre abaixo la finestreta del meu costat, perqué la xafogor augmenta, 
reflexiono sobre el sensacional isme d'alguns dlaris. De sobte alguna cosa 
estranya m'apareix sobre el retrovisor exterior del vehlcle. Els llums 
groguenes del mur m'entorpeixen la visió i a primer cop d'ull no distingeixo 
qué collons és alió. A aqüestes hores ja al.lucines pensó, m'ho miro bé 
m'acosto i la nou de la gola em fot un bot al comprovar que es tracta d'un 
ésser pelut, de eos allargat, alat, de llargues potes...i amb una punxa per 
nas.És un mosquit monstruos, fastigós, repugnant i pantanos. 
El tipus aquel 1, ademes, sembla que m'estlgui observant. Vaig per fotre-li 
garrotada amb la defensa, fallo 1 destrosso el retrovisor que cau fet miques 
sobre Vasfalt. El fill de puta infecciós s'esmuny dins el vehicle d'una 
volada i és ara quan puc veure de que es tracta: d'un mosquit gegantí de la 
grandária d'una má i que ha sortit de ves a saber on. Es 11 ansa en picat sobre 
la meva cuixa dreta i em perfora tela, pell i carn fins trobar Tos. El crlt 
de dolor que Heneo tronadins el meu cervell mentre el mosquit fastigós xucla 
la sang com si d'una orxata valenciana es tractés mirant-me amb els ulls 
maliciosos i revifant-se de gust. 

Aterroritzat, amb la visió emboirada peí dolor, de reüll veig com es 
van introdulnt mes malparits de la mateixa especie: negres, marrons, grisos, 
verds amb ales transparents i fantasmagóriques 1 tots famélics de xuclar-me 
la sang. Primer fan unes voladetes i inspeccionen el vehlcle pero tot d'una 
Vatac és fulminant, les fiblades es repeteixen atabalant-me per tot el meu 
eos, crido, blasfemo i patadejo 1 grades ais meus estudis académics puc 
assegurar que els forats semblen de la mida d'una bala del 7'65 mm. Intento 
accionar el mecanisme per a tancar la finestreta pero un d'ells em perfora la 
má de banda a banda matxacant-me no sé quin nervi deixant-me-la totalment 
impossibilitada. Un altre m'ataca la iugular (ja saben per on van ja), encara, 
pero, em queden forces i n'estabello un contra el parabrisa que explota com 
una síndrla inflat 1 fart com estava, pie de sang roja, la meva sang!. El 
parabrisa queda en un estat deplorable i pensó irónicament en el company, que 
si sobrevisc em reí levará a les dnc. La llulta pero és desigual 1 estic 
entrant en un estat de xoc, les forces m'abandonen mentre van entrant mes i 
mes malparits d'aquests, és curios, m'estic dessangrant, escolant com un 
pollastre mentre a la radio posen: "Flesh and Blood" de Roxy...la radio!. Amb 
l'ull que em queda bo, ja que estic borni d'una flblada, entrevelg la forma 
negra i rectangular del póquet penjant del tablier, el bras em fa Tefecte de 
pesar una tona, m'allargo tan com puc 1 l'aconseguelxo, encara hi ha una 
esperanca de que entrin al vehicle i em salvin!Geminis ... 2 ... per D e 1 f 
o s ..., articulo amb dificultat exasperant. És inútil companys la pila s'ha 
exhauMt. 

Ara és quan em rendeixo, m'enfonso en el seient a poc a poc. El dolor 
que abans era insuportable ara va minvant cap a una mena d'endormiscament, 
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les llums es van fent mes tenues i apagades, difuminades i llunyanes. 
Pensó ara, en la dona, que cobrará els no sé quants quilos per viduitat, 

en la pedra que resará "CompUnt amb el seu deure, va morir en acte de servei 
un enfrontament contra terroristes del Grapus, el mosso...", en els pares, el 
gos, la bicicleta, en Monzó, el whisky de malta, les pel.licules de la Serena, 
el Montseny... 

Remotament, com un xiuxiueig, adivino el sorollet del motor d'un Suzuki 
que pica bleles, unes passes damunt la grava i tot, flnalment, s'esvaeix. 
-Qué és aixó ?. 
-Qu1n fástic !. 
-És repugnant, está com un co1.1 ador. 
-Ja 11 he dit jo, capsigrany, que s1 volia una mica de líquid repelent pels 
mosqults !. 
-I...?. 
-M'ha contestat que els mosqults grossos no piquen. 
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N EIX UNA NOVA CAIXA, amb molts 

anys d'experiéncia. 
Neix de la fusió de Caixa de Barcelona 

i Caixa de Pensions. 
Una nova entitat financera oberta a 

l'esperit innovador: Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona. 

Una Caixa oberta ais nous projectes, 
ais somnis de cada dia, a la ¡Musió. 

Oberta, sobretot, a les persones. 

M«ÉÉl íñl • I I ^ W 1 

CAIXA D'ESTALVIS 1 PENSIONS 
DE BARCELONA 
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