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El Sr. Domingo Domingo

Muchas gracias, señora presidenta. Desde luego, la in·
tervención del señor Estradé en el tiempo no ha sido 
oportuna. Lo digo porque no hace ni dos semanas, como 
se ha hecho referencia, todos los juzgados de lo mer·
cantil de Barcelona han presentado un comunicado de 
prensa conjunto en el que ponían de manifiesto la sa·
turación que sufren los juzgados de lo mercantil y el 
temor de que las próximas crisis derivadas del proceso 
de desaceleración en el que nos vemos sometidos con·
lleven la entrada de nuevos procedimientos concursales 
en los juzgados de lo mercantil, que supongan ya el 
colapso absoluto.

En el mundo de los operadores jurídicos de la provincia 
de Barcelona –aunque este término no le agrada al señor 
Rull–, es conocido que existe un colapso en el mundo 
mercantil. Y nuestro grupo dará apoyo a la creación de 
este juzgado. Pero no necesariamente porque sea en el 
partido judicial de Terrassa, o en el de Mataró o en el de 
Barcelona, sino, sencillamente, porque son necesarios 
nuevos juzgados de lo mercantil.

Quizá en materia de procedimientos relacionados con 
los asuntos contenciosos que se les encomiendan a los 
juzgados de lo mercantil, el proceso de demarcación 
territorial o la descentralización no está tan fundamen·
tada, puesto que en los asuntos que llevan no tiene ne·
cesidad de existencia esa demarcación territorial, pero 
sí que es al menos imprescindible la creación de nuevos 
juzgados mercantiles.

Por eso se dará apoyo, por parte de nuestro grupo, a la 
creación de este partido judicial y que se inste al Gobier·
no para que eleve al Ministerio de Justicia la necesidad 
de reformar la planta judicial. Y desde luego, un asunto 
que, insisto, es ahora mismo de tremenda actualidad y 
de imprescindible solución, no por el número de habi·
tantes, sino por el número de empresas que puedan estar 
en crisis en los próximos tiempos.

Muchas gracias.

La presidenta

Gracias, señor Domingo.

Passaríem a la votació.

Vots a favor de la proposta de resolució?

Vots en contra?

Per 11 vots a favor i 12 en contra, queda rebutjada la 
proposta de resolució.

Sol·licitud de compareixença d’Àngel 
Gómez-Quintero Mora, president de l’As-
sociació per la Integració Laboral - Mos-
sos d’Esquadra amb Discapacitat perquè 
expliqui la situació d’aquest col·lectiu 
(tram. 356-00183/08)

Passaríem al que hem establert com a segon punt de 
l’ordre del dia. De fet, les sol·licituds de compareixença 
que estaven ubicades als llocs 17 i 18 són sobre la com·

pareixença de la mateixa entitat. Per tant, els proposaria 
fer·les de manera agrupada.

I per a la seva defensa, en primer lloc, donaria la parau·
la a la senyora Elena Ribera, pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió.

Senyora Ribera...

La Sra. Ribera i Garijo

Gràcies, senyora presidenta. Bon dia a tots, companys 
i companyes d’aquesta comissió. Saludo en especial 
els representants de l’Associació per la Integració La·
boral · Mossos d’Esquadra amb Discapacitat que avui 
ens acompanyen, i esperem la resulta positiva d’aquesta 
votació en què demanem la seva compareixença.

El motiu pel qual Convergència i Unió presenta davant 
de la comissió aquesta sol·licitud no és altre que donar 
veu a aquest col·lectiu en el si parlamentari –no hi ha 
lloc més idoni per escoltar els interessos, les necessi·
tats dels col·lectius que tenen plantejades les diferents 
associacions, la societat catalana–, i en aquest cas, en 
matèria d’interior.

Atenent que ens trobem dintre d’una mancança, com 
és una regulació més completa de la segona activitat; 
atenent que el mateix Parlament, amb resolució de la 
Moció de 3 de maig de 2007, es va comprometre que 
instaria, el Parlament, al Departament d’Interior a re·
gular aquesta segona activitat d’una manera correcta; 
tenint en compte que aquest col·lectiu encara no té sa·
tisfetes les seves pretensions, que no són altres que el 
fet que no es produeixi un tracte discriminatori amb 
uns altres col·lectius de funcionaris, pensem que és un 
bon moment perquè el Parlament els rebi i els escolti, ja 
que ens consta que el Departament d’Interior treballa en 
el decret de segona activitat i no sabem si els ha donat 
prou participació o no.

Independentment del que faci el departament, que se·
gurament que ho farà bé –volem creure·ho–, lo que 
sí que sabem és que el Parlament ho vol fer bé. I per 
això, Convergència i Unió demana als grups que for·
men aquesta comissió que tinguin per bé votar a favor 
d’aquesta compareixença.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Ribera.

Sol·licitud de compareixença d’Àngel 
Gómez-Quintero Mora, president de l’As-
sociació per la Integració Laboral - Mos-
sos d’Esquadra amb Discapacitat perquè 
expliqui la situació d’aquest col·lectiu 
(tram. 356-00222/08)

Ara, per al posicionament al respecte, o la defensa de 
la proposta per part del Grup Parlamentari Popular, té 
la paraula el senyor Jordi Montanya.

ANGEL
Resaltado
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El Sr. Montanya i Mías

Sí, gràcies, presidenta. I als únics efectes de manifes·
tar que donarem suport a la iniciativa de sol·licitud de 
compareixença.

La presidenta

Bé, quant als grups que donen al suport al Govern, i per 
manifestar la posició de manera conjunta, té la paraula 
el diputat senyor Bosch.

El Sr. Bosch i Mestres

Bé, com especialment molt bé sap el Grup de Conver·
gència i Unió, aquest és un tema que s’hauria hagut 
de resoldre fa molts anys, per tant entenem que és im·
portant que en aquests moments estigui damunt de la 
taula. Entenem també que, per primera vegada, en això 
hi ha capacitat ja de negociació amb els sindicats que 
han sortit elegits, els representants sindicals que han 
sortit elegits en les últimes eleccions al Cos de Mossos 
d’Esquadra. Però és evident també que l’associació té 
tot el dret a dir·hi la seva, i, per tant, des dels grups que 
donem suport al Govern, estem absolutament d’acord 
que puguin comparèixer en aquesta comissió.

La presidenta

Molt bé. Doncs, pel que puc entendre, no sé si fa falta 
que fem votació a mà alçada... Perdó –perdó..., senyor 
Domingo... Tiene la palabra para defender la posición 
del Grupo parlamentario Mixto.

El Sr. Domingo Domingo

Fa falta que parli jo. Per les reiterades peticions de la 
senyora Patrícia Gomà, parlaré en català en aquest cas, 
eh? I no perquè sigui la Patrícia, sinó perquè entenem 
que..., per donar el vistiplau i el nostre suport a la com·
pareixença que s’ha demanat per part de l’Associació 
per la Integració Laboral · Mossos d’Esquadra amb 
Discapacitat. Hem llegit els seus escrits que han re·
mès al Parlament i, evidentment, també hem defensat 
la resolució del dia 3 de maig de 2007 i la necessitat de 
regular la segona activitat. Per això, nosaltres donarem 
suport a la seva compareixença.

La presidenta

Gracias, señor Domingo. Le vuelvo a pedir disculpas 
por la omisión.

Bé, com deia, jo crec que, pel posicionament de cada 
grup, podríem estalviar·nos la votació. Si ningú diu una 
altra cosa, entenc que és per unanimitat que s’ha apro·
vat i donaríem per aprovada, per tant, la compareixença 
de l’associació, a la qual donem la benvinguda i, en 
aquest cas, la salutació de comiat, eh?

Gràcies. Adéu.

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei d’addició d’un apartat a l’article 759 
de la Llei 1/2000, del 7 de gener, d’enju-
diciament civil (nomenament de la ponèn-
cia) (tram. 270-00003/08)

Passaríem, doncs, segons l’ordre prèviament establert, 
a la defensa del punt originari número 1 de l’ordre del 
dia, la proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei d’addició d’un apartat a 
l’article 759 de la Llei 1/2000... Perdó, aquí hem de 
nomenar la ponència... (Veus de fons.) Doncs, nome·
nament de la ponència.

Per part dels grups parlamentaris, podríem ja decidir el 
nomenament de la persona corresponent? (Pausa.) El 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió...

La Sra. Ribera i Garijo

Per part de Convergència i Unió, el senyor Josep Maria 
Pelegrí i Aixut.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialistes...

La Sra. Pardell Veà

Jo mateixa, Agnès Pardell.

La presidenta

Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca·
talunya...

El Sr. Estradé i Palau

Sí, senyora presidenta. Pel nostre grup serà la senyora 
Patrícia Gomà la que ens representarà.

La presidenta

Gràcies. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular, jo ma·
teixa. Pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya..., 
Alternativa... (Remor de veus.) Iniciativa per Catalunya 
i etcètera. (Rialles.) Esquerra Unida i Alternativa... (Ria
lles.)

El Sr. Milà i Solsona

Jo crec que si s’hi esforça una mica, podrà arribar a la 
conclusió que ens diem Grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds · Esquerra Unida i Alternativa. Gràcies. I seré jo 
mateix el ponent.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Milà. Pel Grup parlamentari 
Mixt...

El Sr. Domingo Domingo

Muchas gracias, señora presidenta. Yo mismo, José Do·
mingo.

ANGEL
Resaltado




