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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la pujada de preus dels
productes de consum alimentari
Tram. 302-00068/08

Presentació: Grup Mixt, juntament amb
un altre diputat del Grup Mixt
Reg. 18516 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 03.12.2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto y Antonio Robles Almeida, diputado del Grupo
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido
de la Ciudadanía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente moción subsiguiente a la Interpelación al
Gobierno sobre la subida de precios de los productos de
consumo alimentario (Tram. 300-00083/08).

Ante la alarmante subida del IPC y la incomprensible
diferencia de precios de origen y de destino final entre
los productos alimentarios de primera necesidad, el gru-
po parlamentario de C’s quiere hacer constar 3 peticio-
nes globales básicas.

MOCIÓN

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a adoptar las
medidas de urgencia ante la grave crisis del sector:

1. Eliminación o reducción de gastos derivados de la
actividad ganadera (tasas sanitarias, retirada de cadáve-
res, gestión de residuos)

2. Medidas fiscales (el sistema de módulos agrarios de
cálculo del IRPF, debe ser modificado para que respon-
dan a la situación económica actual)

3. Paquete de ayudas compatibles con la política comu-
nitaria.

4. Programas concretos dirigidos a fomentar determi-
nadas actividades ganaderas y mejorar la competitivi-
dad de las explotaciones.

5. Participación financiera (ayuda con el pago de una
parte de los intereses) en los préstamos excepcionales
que soliciten los ganaderos.

6. Establecer las líneas de intervención urgente de ayu-
da al sector agrario.

7. Reconocer el carácter prioritario del sector agrario
por su importancia en la economía de Cataluña, espe-
cialmente la ganadería y conceder a la actividad ga-
nadera un papel fundamental en la ordenación del terri-
torio, gestión medioambiental y política demográfica.
Todo ello debe contemplarse en los programas especí-
ficos de desarrollo rural.

8. Realizar campañas de promoción de productos hor-
tofrutícolas.

9. Medidas de fomento y apoyo a la producción hor-
tofrutícolas de calidad

Iniciativas legales para mantener el modelo de produc-
ción agraria basado en la PAC (Política Agraria Comu-
nitaria) y el predominio del mercado.

10. Ante una situación de prácticas fraudulentas de oli-
gopolio, instamos al gobierno a establecer un sistema
jurídico de precios y a formular contratos de compra-
venta en el campo.

Apoyo a los postulados sanitarios y proteccionistas pro-
pugnados por la UE en la actividad agraria.

11. El Govern en uso de sus competencias tiene que
exigir que los productos agrarios de terceros países cum-
plan con las normas comunitarias (inexcusables las de
seguridad alimentaria) e instar al Gobierno Central y
Autoridades Comunitarias para que anteponga estos
requisitos en los acuerdos y negociaciones internacio-
nales.

Palau del Parlament, 29 de noviembre de 2007

Albert Rivera Díaz Antonio Robles Almeida
Portavoz del G. P. Mixto Diputado

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la seguretat pública
Tram. 302-00069/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 18523 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 03.12.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Elena Ribera i Ga-
rijo, diputada, del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la segu-
retat pública, (Tram. 300-00084/08)

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. En matèria de desplegament dels Mossos d’Esqua-
dra:

1.1. Agilitar la construcció de les comissaries que man-
quen per inaugurar per tal de garantir el compliment del
desplegament del Cos de Mossos d’Esquadra, que ha
de finir el mes de juny del 2008.

1.2. Garantir el manteniment de la seguretat a les co-
marques on s’ha produït el desplegament, i a les que
s’està en tràmit d’acabar de desplegar, mitjançant me-
sures i operacions de reforç.

1.3. Convocar urgentment la Junta de Seguretat de Ca-
talunya, presidida pel president de la Generalitat, per a
cobrir immediatament les vacants generades a Catalu-
nya pels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.

3.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS

ANGEL
Resaltado
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1.4. Elaborar en el termini de dos mesos una relació
concreta de deu mesures específiques de suport que fa-
cilitin l’accés a les convocatòries de Mossos d’Esqua-
dra a tots els ciutadans que compleixin els requisits per
participar-hi.

2. En matèria de via pública:

2.1. Impedir amb els mitjans permesos en dret, concen-
tracions no autoritzades en la via pública i menys quan
aquestes causen danys en el mobiliari urbà i/o lesions
en els servidors de l’ordre públic que ens representen
i defensen a tots.

3. En matèria de documentació i estudis:

3.1. Presentar en seu parlamentària els estudis que s’ha-
vien efectuat pel Departament d’Interior en la passada
legislatura per tal de regular o prohibir la prostitució.

3.2. Presentar semestralment en seu paralamentària les
estadístiques de que disposa el Departament d’Interior
en matèria de seguretat.

4. En matèria de facilitar la coordinació i la participa-
ció en àmbit policial:

4.1. Presentar en el termini de dos mesos una calen-
darització dels diferents objectius a cobrir per tal d’as-
solir la unificació de la base comuna d’informació re-
ferent a delictes i al seguiment que en fan els Cossos i
Forces de Seguretat de l’Estat, els Mossos d’Esquadra
i la Policia Local.

4.2. Obrir la participació als col·lectius afectats en el
procediment per l’elaboració del projecte del decret de
segona activitat en l’àmbit de la policia de la Genera-
litat-Mossos d’Esquadra i de l’exercici d’altres funci-
ons no policials de suport i especialment a l’Associació
per la integració laboral-Mossos d’Esquadra amb dis-
capacitat.

5. En matèria de planificació de l’acció de govern:

5.1. Específica:

a) Presentar en el termini de dos mesos el pla específic
d’actuació contra les bandes organitzades de delinqüents
que actuen a Catalunya i que es dediquen a l’assalt d’ha-
bitatges, comerços, farmàcies, habitatges rurals aïllats,
estacions de servei, etc.

5.2. General:

a) Convocar amb caràcter immediat la Comissió de Go-
vern per a la Seguretat per tal d’adoptar les mesures
transversals que coadjuvin a la disminució de víctimes
mortals en l’àmbit de la violència de gènere i en el dels
accidents de motos.

b) Presentar el Pla General de Seguretat de Catalunya
2008-2009, d’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril,
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2007

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G.P. CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre les funcions i les com-
petències dels tècnics habilitats per la
Inspecció de Treball
Tram. 302-00070/08

Presentació: Mercè Civit Illa, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 18550 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 03.12.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Inciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb
allò que preveu l’article 139 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu en relació a les funcions i competèn-
cies dels tècnics habilitat la Inspecció de Treball (Tram.
300-00082/08).

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de
modificar el marc normatiu en matèria de vigilància i
control del compliment de la normativa de prevenció de
riscos laborals, per tal d’ampliar suficientment les com-
petències del personal tècnic habilitat en la realització
de funcions de comprovació d’aquest compliment i per-
metre que constitueixin un instrument igualment eficaç
que la Inspecció de Treball i Seguretat Social en la llui-
ta contra la sinistralitat laboral.

2. El Parlament de Catalunya declara la necessitat de
fer efectiu amb agilitat el traspàs de la Inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social, acomplint d’aquesta manera amb
el desplegament de l’Estatut d’Autonomia i insta el Go-
vern de la Generalitat a iniciar la negociació del traspàs
de la Inspecció de treball i Seguretat social partint dels
principi següents:

– Concepció única i integral del Sistema d’Inspecció de
treball i Seguretat Social.

– Unitat d’actuació en totes les matèries de la seva com-
petència.

– Ingrés únic als cossos del Sistema d’Inspecció de tre-
ball i Seguretat Social.

– Dotació dels recursos humans i materials necessaris.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2007

Mercè Civit Illa
Diputada

3.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Aquest punt ha estat rebutjat per 62 vots a favor, 68 vots 
en contra i cap abstenció.

Votarem seguidament els punts números 1, 6 i 8 –1, 6 
i 8.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Han estat aprovats per 70 vots a favor, 1 vot en contra 
i 59 abstencions.

I votarem finalment la resta de la moció.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Que ha estat aprovada per 129 vots a favor.

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la seguretat pública (tram. 
302-00069/08)

El dotzè punt de l’ordre del dia és la Moció sobre la 
seguretat pública. Presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, té la paraula la il·lustre diputada 
senyora Elena Ribera.

(Pausa. Remor de veus.)

El vicepresident primer

Si us plau, senyores i senyors diputats... Senyora Ribe-
ra, té la paraula.

La Sra. Ribera i Garijo

Bé, bona tarda a tothom. Saludo el conseller Saura, que 
suposo que ens deu estar veient des del despatx, a punt 
d’arribar, igual que unes altres persones que sé que em 
segueixen des del despatx especialment... Bé... (Veus de 
fons.) Sí, a mi m’agrada el directe, i ara anem al directe 
i a les coses clares i a la xocolata espessa.

Això és la moció que presentem de resultes de la 
interpel·lació de l’altre dia. Va ser una interpel·lació llar-
ga, en què vam examinar el senyor Saura. Lamentable-
ment, no va saber respondre; no va voler o no va poder. 
De totes formes, va ser lamentable, perquè el volíem 
aprovar i no vam poder. Però, com no ens quedem en 
això, que seria anecdòtic, com som una oposició seriosa 
–o ho intentem ser–, venim a plantejar tot un seguit de 
mesures, moltes, concretes, per tal que la seguretat en 
aquest país pugui funcionar.

Sabem que el Govern –o ho volem creure– s’hi esforça, 
però ens agradaria veure’n resultats, resultats positius, 
resultats que poguessen deixar tranquil a tothom. Els 
hem hagut de classificar, perquè són molts; no hi són 
tots, però n’hi han força. I, sobretot, n’hi han –i això 
és més lamentable– que formen part de la moció que 
vam aprovar per unanimitat tots els grups en data 29 
de març.

Han passat els quatre mesos que són els normals de 
compliment, i no hem sabut veure’n els resultats con-
crets. I per això amb aquesta moció –suposo que se 
n’han adonat i ja m’ho dirà el senyor Bosch després– 
hem anat a concretar terminis, calendaris, objectius, 
per tal de facilitar-los una mica la tasca. No venim a 
reprovar el Govern; venim a dir-li: «Govern...» (Veus de 
fons.) Sí, ho hem fet abans, però pel tema de la manifes-
tació. Ho podríem fer per més coses, però de moment 
esperem, esperem resultats. I això és el que els venim 
a ajudar que facin. No se prenguin malament la crítica 
–no se la prenguin malament; ho fem amb bon sentit. 
Han d’aprendre, també, a escoltar l’oposició, perquè 
si els diem les coses és perquè veiem que tenim pro-
blemes.

Anem a les coses concretes. En matèria de desplega-
ment dels Mossos d’Esquadra, agilitar la construcció 
de comissaries –no els aniré llegint tots, perquè estan 
aquí i la gent sap què és el que ens fa falta–; mantenir la 
seguretat a les comarques; elaborar, en el termini de dos 
mesos, deu mesures concretes per a l’accés als Mossos 
d’Esquadra, perquè no se puga dir que és discriminatori 
respecte dels nascuts fora de Catalunya.

En matèria de via pública –i ho tradueixo, perquè s’en-
tengui clarament–, donar ordres oportunes preventives 
quan ens trobem davant de concentracions que no han 
estat consentides perquè no se n’ha demanat autorit-
zació. Els responsables polítics s’han de mullar, que 
per això els ciutadans els mantenen on estan, i han de 
donar les ordres, perquè els mossos sàpiguen què és el 
que han de fer.

En matèria de facilitar la coordinació i participació 
en l’àmbit policial, també terminis: dos mesos. Calen-
daritzem la posada en comú d’informació. I, sobretot 
–importantíssim–, Departament d’Interior i Participació 
–ho subratllo, participació–, obrim la participació als 
col·lectius afectats per les normes que estem regulant 
o que ho intentem; segona activitat –i miro en especi-
al el grup que dóna suport al Govern–, donem ober-
tura, mentre elaborem la norma, al col·lectiu, a l’únic 
col·lectiu que hi ha dintre dels Mossos d’Esquadra, que 
és l’Associació per la Integració Laboral dels Mossos 
d’Esquadra amb Discapacitat. Quina por tenim? Vostès 
ens diran: «Estan representats pels sindicats.» Doncs, 
sí. Però, si només tenim una associació i regulem una 
cosa que els afecta, tant li costa al departament escol-
tar-los quan elaboren la norma?

Després, ens trobem..., i suposo que després tindrem 
oportunitat de parlar-ne. Ha sortit una relació –però és 
molt fort, això, i vull que en quedi constància aquí– amb 
les ajudes al personal de Mossos d’Esquadra, ajuts a 
fills i filles disminuïts, del personal dels Mossos d’Es-
quadra. Sortia en la llista provisional concedit un ajut, 
perquè s’ha concedit sempre, al president de l’associa-
ció, i ha desaparegut de la llista d’admesos provisionals. 
Què està passant? Ja sé que no és una interpel·lació, però 
m’agradaria una resposta també.

Espero, si no una posició favorable –que no..., perquè 
no hem vist esmenes; per tant, mal senyal–, sí que el tap 
els caigui i que comencin a escoltar l’oposició. Perquè 

ANGEL
Resaltado

ANGEL
Resaltado
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no són només vots el que busca l’oposició; busquem 
una política de seguretat efectiva.

El vicepresident primer

Gràcies, senyora diputada. Ha presentat esmenes el 
Grup Parlamentari Popular. En el seu nom, té la paraula 
la il·lustre diputada senyora Montserrat Nebrera.

La Sra. Nebrera González

Gràcies, senyor president. Diputats, diputades, el nostre 
grup parlamentari ha presentat en concret una esmena 
al punt 4.2 de la moció presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, perquè creiem que la fi-
nalitat amb què està establerta o amb què es proposa 
aquesta mesura, que és la d’obrir la participació a certs 
col·lectius amb relació fonamentalment a allò que s’ano-
mena en els cossos policials «la segona activitat»..., po-
dria tenir un termini transitori durant el qual això que 
ha estat normalment –i aquest dematí se n’ha parlat un 
altre cop– dit pels grups que donen suport al Govern 
«mesures que es tenen en compte per justícia social», 
allò que s’anomenaria «la sensibilitat d’aquest Parla-
ment», i que tantes vegades hem vist desdit, en aquest 
cas concret podia tenir una mostra que, efectivament, 
hi ha una bona intenció per part d’aquests grups parla-
mentaris que donen suport al Govern.

La proposta que en concret proposem és que, mentre 
s’estudia –si és que els grups parlamentaris que do-
nen suport al Govern tenen a bé acceptar aquesta part 
de la moció– aquest procés participatiu, per tant, sobre 
la possibilitat de la segona activitat als col·lectius de 
discapacitats, tal com la plantegen, es podria utilitzar 
–com ja s’ha dit en alguna sentència judicial i com ja 
ha proposat i ha demanat el mateix Síndic de Greu-
ges– l’analogia en l’aplicació del Decret de Bombers o 
d’altres reglaments –i això és una cosa, específicament, 
que explico ara, perquè si tenen voluntat de fer-ho ho 
podran fer–, com el de la Policia Local de Tarragona, 
per tal de fer efectiu a aquests col·lectius el pla de la 
segona activitat ja des d’ara. No cal ni tan sols utilitzar 
la normativa. S’ha de fer la normativa, però, si volem..., 
l’aplicació analògica de les normes és una aplicació, 
és una pràctica judicial que està permesa, està a més 
suggerida pel poder judicial i ha estat suggerida per 
una persona i per una institució que evidentment té tota 
la credibilitat del món a casa nostra, que és el mateix 
Síndic de Greuges. Des d’aquesta perspectiva, doncs, 
hem fet aquesta proposta.

Respecte de la resta dels punts que hi han en el programa 
que ha plantejat la il·lustre diputada senyora Ribera, en 
tenim alguns en què pensem que la discrecionalitat per 
part del departament de seguretat no podria fer publi-
citat de les coses que se li demanen. En alguns estarem 
absolutament d’acord, com és tot el que fa referència a 
complementar el pla de comissaries i el que fa referència 
a garantir la seguretat a les comarques. I, respecte dels 
estudis i documentació que es demana, entenem que no 
és el moment idoni, perquè el debat està obert, entre al-
tres coses respecte del tema de la prostitució, està obert 
a casa nostra, encara no tenim clar quin serà el posicio-
nament de cadascun dels grups, sabem que hi ha una 
divisió d’opinions dintre dels mateixos grups parlamen-

taris que donen suport al Govern i ens sembla que no és 
el moment adequat.

N’hi ha algunes que ens hi posicionarem en contra tam-
bé, com és la convocatòria de la Comissió de Govern 
per a la Seguretat per adoptar mesures transversals en la 
disminució de les víctimes mortals en matèria de trànsit, 
perquè entenem que les mesures que ha proposat últi-
mament el Govern en matèria de seguretat pública en el 
trànsit són, com a mínim, per esperar a veure quina és 
l’avaluació de l’impacte que tenen i, per tant, el resultat 
sobre la sinistralitat viària.

Des d’aquest punt de vista ens sembla, per tant, que, 
amb independència de quin sigui el posicionament 
dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, 
l’explicitació de quina és la posició que donen respecte 
d’un col·lectiu que en tantes ocasions s’ha demostrat en 
aquest Parlament especialment combatiu en la defensa 
d’uns interessos que van més enllà dels casos particu-
lars, que signifiquen el cas dramàtic de moltes famílies 
i respecte dels quals s’hauria de manifestar allò que 
anomenen «la sensibilitat d’aquest Parlament i la justí-
cia social» per part dels grups que donen suport al Go-
vern..., esperem que en el moment que donin resposta 
a aquesta moció facin explícita demostració de les tals 
i dites sensibilitats.

Gràcies, senyors diputats, senyor president.

El vicepresident primer

Gràcies, senyora Nebrera. Poden intervenir ara en po-
sició del seu grup. En nom de Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, té la paraula l’il·lustre diputat senyor David 
Pérez.

El Sr. Pérez Ibáñez

Gràcies, senyor president. Bé, li reconec una certa per-
severança en la presentació d’aquesta moció, que va 
bastant en la línia del que va ser la seva interpel·lació.

D’entrada, dir-li que, efectivament, es faran les comis-
saries, s’està desplegant el calendari de construcció de 
comissaries; el calendari de desplegament dels Mossos 
d’Esquadra està per al 2008, es farà el 2008. Hi han 
retards en la construcció de comissaries, sempre ha pas-
sat –sempre ha passat. Li ho recordo: la comissaria de 
Lleida va estar sis mesos en obres després de la seva 
inauguració. I li recordo, en qualsevol cas, també, se-
nyora, que a Barcelona es faran deu comissaries. I tot 
això s’està fent garantint el manteniment de la seguretat 
de les comarques on també s’ha produït el desplega-
ment. Per tant, no podem votar favorablement els dos 
primers punts.

El tema de la Junta de Seguretat, ja vostè no l’ha ano-
menat, ja crec que és evident.

Amb això d’«impedir amb els mitjans permesos en dret 
concentracions no autoritzades», jo entenc el que vos-
tè vol dir. Segurament, com vostè deia, n’hauríem de 
fer una redacció una miqueta més..., diferent, perquè 
això sona una miqueta, allò, «impedir concentracions 
no autoritzades»... Bé, l’altre dia també, en el debat va 
quedar clar que això no és tan així, no? Però segurament 
hauríem de trobar un redactat més, diguem-ne..., i jo 
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crec que si ens hi posem, entre tots hauríem d’arribar a 
la conclusió que vostè diu, que jo també comparteixo, 
eh? Hi ha segons quines actituds, en determinades ma-
nifestacions, doncs, que no són de rebut. I jo crec que 
aquesta és l’actitud de la conselleria i, de fet, de la Po-
licia de Catalunya, d’impedir que es produeixin segons 
quines coses que no s’haurien de produir.

En el punt 4.2, a veure, la sensibilitat sobre aquest col·lectiu 
d’afectats de l’AIL de Mossos d’Esquadra, la sensibilitat 
hi és ara, aquesta sensibilitat; aquest és el Govern que té 
sensibilitat amb aquest col·lectiu. Pensi que el decret que 
s’ha posat ara sobre la taula, que els pot agradar més o 
menys, s’hauria pogut posar fa molts anys. Però s’ha po-
sat ara sobre la taula, aquest decret. I precisament aques-
ta associació ha fet una sèrie de consideracions que pot..., 
que diuen que pot millorar-se aquest decret, segurament 
alguns podríem compartir algun punt d’aquests sugge-
riments, però això s’està fent ara. És a dir, si hi ha hagut 
un govern sensible pel que fa a aquesta situació és aquest 
Govern, és precisament aquest Govern. És molt fàcil, ara 
que s’està a l’oposició, de dir: «No, mira, però és que...» 
No, no, s’està fent ara això, eh?, després de molt de temps. 
Per tant, diuen: «No, és que vostès no tenen sensibilitat.» 
Home, no sé qui és el que no tenia sensibilitat durant 
molts anys.

Per tant, tot això s’està fent, s’està fent precisament 
ara. Segurament..., i compartim amb vostè que aquesta 
associació s’ha d’implicar, lògicament, amb la conse-
lleria en tot aquest procés –els sindicats també, eh?, 
que per això hi són també els sindicats, els sindicats 
també–, però segurament també aquesta associació s’ha 
d’implicar en tota aquesta negociació del procés de la 
segona activitat.

Per tant, senyora Ribera, no podem donar suport a la 
seva moció, eh?, tot i que també reconec que segura-
ment en temes de seguretat hi ha un principi, diguem-
ne, d’acord amb caràcter general que hem de treballar 
junts i que aquests temes s’han de portar de manera 
discreta i que s’han de portar de manera també consen-
suada, perquè els temes de seguretat requereixen una 
actitud institucional que sempre els he reconegut als 
membres de Convergència i Unió. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats. 

El vicepresident primer

Gràcies, senyor Pérez. Per Esquerra Republicana de 
Catalunya, té la paraula la senyora Patrícia Gomà. 

La Sra. Gomà i Pons

Gràcies, president. Senyors i senyores diputats... Bé, 
nosaltres, com es pot imaginar, rebutgem i rebutjarem 
la seva moció. I de forma breu, doncs, intentaré respon-
dre a les diferents propostes que vostès plantegen, amb 
l’exhaustivitat que pugui, perquè és una tirallonga molt 
llarga de propostes en aquest sentit.

En primer lloc, amb relació a la construcció de les co-
missaries que manquen per fer efectiu, doncs, el desple-
gament el novembre del 2008, dir-li que el departament 
ens consta que ja ha projectat aquestes obres i a hores 

d’ara nosaltres solament ens consten endarreriments en 
tres comissaries, o en la construcció de tres comissa-
ries, que són les de Gavà, el Vendrell i Tarragona, i a 
causa de diferents circumstàncies que són alienes a la 
gestió del mateix departament: d’una banda, troballes 
arqueològiques, i d’altra banda, retards en la cessió dels 
terrenys per part dels ajuntaments respectius. 

Quant al garantiment de la seguretat, sens dubte que 
aquesta és una de les prioritats del departament i, per 
extensió, del Govern de la Generalitat. I és per això, 
doncs, que s’ha reforçat la presència policial, i també 
s’han creat operatius especials específics, com vostè 
sap, allí on s’ha considerat adient que hi havia una ne-
cessitat peremptòria. Les dades creiem que ens demos-
tren que s’està fent una bona feina en aquest sentit, ja 
que els delictes més greus han disminuït, i tenim, doncs, 
per posar-ne algun exemple, una reducció del 22 per 
cent d’homicidis, una reducció del 26 per cent de ro-
batoris amb violència i una reducció, per exemple, del 
6,5 per cent de robatoris en habitatges. I vostès poden 
disposar i, de fet, disposen d’aquesta informació, per-
què, doncs, el Govern l’entrega anualment al Parlament 
de Catalunya.

Quant a la Junta de Seguretat, doncs, ja hem vist que es 
celebrarà el proper 27 de desembre d’enguany la reunió 
amb la Junta de Seguretat.

Amb relació a les manifestacions, doncs, aquí diferim 
en el tractament. Nosaltres creiem que és..., no ho cre-
iem: reconeixem que és un dret fonamental, el dret de 
reunió, i per tant no pot ser limitat de forma aleatòria, 
no?, sinó que s’ha de ser molt cautelós en aquest sentit. 
I la posició del Govern respecte a això, doncs, és la de 
no prohibir cap manifestació, si no és que queda clarís-
sim un alt risc per a la ciutadania. I crec que en aquest 
cas no estava justificat.

Quant a la cooperació amb altres cossos policials, al-
tres policies, doncs, en aquest sentit també s’ha estat 
treballant per millorar la coordinació i l’intercanvi d’in-
formació. En l’actualitat hi ha signats 158 convenis de 
col·laboració amb diferents policies locals, i està previst 
que en el proper any 2008 se signin vint-i-cinc convenis 
més. Tot plegat ens situarà al llindar del 90 per cent de 
la col·laboració amb policies locals, i crec que és un 
percentatge, doncs, important en aquest sentit.

Respecte al decret que ha de regular la segona activitat, 
bé, el novembre passat el departament va fer els deures i 
va fer un primer esborrany de decret per regular la sego-
na activitat. I aquest esborrany –que és un esborrany–, 
doncs, s’ha tramès als sindicats dels Mossos d’Esquadra, 
les diferents representacions sindicals dels Mossos 
d’Esquadra, a fi i efecte de negociar sobre aquest. Ens 
consta que estan negociant en aquests moments, doncs, 
el redactat final del decret de segona activitat. Per tant, 
no farem una aplicació analògica, quan això està a punt 
de culminar aquest procés, no?

Pel que fa, per últim, a les mesures, d’una banda, sobre 
violència masclista, i d’altra, l’elevada taxa de morta-
litat als motoristes... Sobre violència masclista, dir-li 
que el Programa contra la violència masclista és el que 
ens permet en aquest moment treballar per conèixer, 
fer el seguiment i donar suport a les víctimes. I, quant a 
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l’elevada taxa de mortalitat dels motoristes, és ben cert, 
però el Departament d’Interior, conjuntament amb el 
Departament d’Obres Públiques, han destinat, en aquest 
exercici 2007 que acabem, 600.000 euros a la millora i 
arranjament de les «biondes»; vostè ja en coneix la pro-
blemàtica. I en el proper exercici 2008, doncs, hi ha una 
quantitat pressupostada per aquest concepte que arriba 
al milió d’euros. (Sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Per tant, les noves 
«biondes» que col·loquem ja s’adapten a aquest nou mo-
del no lesiu, i a més a més, doncs, estem pressupostant 
quantitats importants de diner per substituir les velles 
«biondes», que són més lesives.

El vicepresident primer

Senyora diputada...

La Sra. Gomà i Pons

I en aquest sentit –ja acabo, president– és una bona 
mesura –estic segura que vostès també la recolzen– i 
històricament, com sap, reivindicada pel sector. 

Moltes gràcies, president.

El vicepresident primer

Gràcies, senyora Gomà. En nom d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la 
paraula l’il·lustre diputat senyor Jaume Bosch. 

El Sr. Bosch i Mestres

Gràcies, president. Bé, la moció proposada per Conver-
gència i Unió proposa qüestions que ja estan en marxa, 
que no requereixen cap impuls, perquè ja estan impul-
sades, i no cal instar el Govern a fer allò que ja està 
fent.

En tot cas, altres diputats i diputades s’hi han referit, a 
algunes coses en concret; en faig una repassada ràpida, 
perquè n’hi ha moltes, però... De cara al desplegament, 
les obres de les noves comissaries marxen bé, i es ti-
ren endavant. Ja es fan operatius específics en aquelles 
comarques que ho requereixen. La Junta de Seguretat, 
com ja s’ha dit, es reuneix la setmana que ve, el 27 de 
desembre –i vostès saben bé, per experiència, que un 
organisme compost per dos governs diferents no és fà-
cil de reunir–, es reuneix la setmana que ve. El Govern 
presenta al Parlament l’informe anual sobre la seguretat. 
S’està millorant la cooperació amb la resta de cossos 
policials; s’han signat trenta-sis convenis amb municipis 
els darrers dos mesos i n’estan previstos vint-i-cinc més 
l’any que ve. Dimarts es va signar el primer conveni 
d’adhesió d’un ajuntament, concretament el de Mataró, 
a la xarxa Rescat de telecomunicacions.

Hi ha una mesura, de totes maneres, que presenta Con-
vergència i Unió que em fa una certa gràcia, que és 
la d’elaborar, en un termini de dos mesos, una relació 
concreta de deu mesures per facilitar l’accés al Cos de 
Mossos d’Esquadra. Ni nou ni onze; insten el Govern 
que en faci deu, diguéssim, concretament, eh? És..., bé, 
no, té la seva curiositat. 

En tot cas, hi ha un tema que anem repetint però que 
és important, que és el decret de la segona activitat. 

Mirin, aquí tenen el projecte de decret. Aquest projecte 
de decret..., aquest decret l’haurien hagut de fer vostès 
fa anys. Està aquí el projecte de decret, està aquí. Lò-
gicament, el projecte de decret, com a tal projecte, s’ha 
de negociar amb qui s’ha de negociar, que és amb els 
sindicats, i s’està en el procés de negociació. L’associa-
ció que avui ens acompanya i que saludo, evidentment, 
ha de ser escoltada; vull recordar que vam votar tots 
per unanimitat la seva compareixença a la Comissió 
de Justícia i Dret d’aquest Parlament. Però, en tot cas, 
l’obligació que té el departament és de negociar-ho amb 
els sindicats, que s’han presentat a unes eleccions sindi-
cals fa ben poc i que són els que tenen la capacitat legal 
per incidir en aquesta qüestió. Però no hi ha manca de 
sensibilitat. Aquí hi ha el projecte de decret que s’hauria 
hagut de fer fa molt temps. 

I, en tot cas, una reflexió final. Jo convido la senyora 
Ribera que rellegeixi la seva intervenció en la interpel-
lació al conseller. Miri, la ironia és un recurs parlamen-
tari que està molt bé, eh?; s’ha de saber utilitzar, per 
això. I una cosa és la ironia i una altra de ben diferent 
la brometa fàcil o la frivolització de temes que són se-
riosos. La seguretat és un tema molt delicat, complex, 
que requereix molt de rigor, primera, perquè de la inse-
guretat es deriva que hi hagin persones que són víctimes 
de la inseguretat, i segona, perquè els professionals que 
treballen per assegurar la nostra seguretat mereixen un 
respecte, el respecte..., que no dic que vostè els faltés 
al respecte, sinó que es tractin amb rigor i serietat te-
mes que són seriosos, no amb brometes fàcils, no par-
lant d’«el Rubalcaba», no dient: «Senyor conseller, ara 
l’examinaré»... No, això no, això no és així, sincera-
ment. (Remor de veus.)

Nosaltres li demanem que tracti amb rigor els temes de 
seguretat. La seguretat és un tema de país. Evidentment, 
aquest tema de país s’aborda des de posicions diverses, 
segons la posició ideològica de cada força política. Però 
també és veritat que fins ara en aquest Parlament ha 
existit un gran acord entre les forces polítiques, deixant 
de banda el PP i Ciutadans, sobre els temes de segure-
tat. I nosaltres els demanem que es tornin a situar dins 
d’aquest gran acord. Des del rigor i des del respecte 
podrem pactar futurs acords en altres mocions; des de 
la brometa fàcil no ens trobaran pactant.

(Veus de «Molt bé!»)

El president 

El senyor Domingo, el senyor José Domingo, del Grup 
Mixt, té la paraula. 

El Sr. Domingo Domingo

Muchas gracias, señor presidente. En términos de seguri-
dad probablemente nos pongamos de acuerdo en muchas 
cosas. Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo en el 
despliegue o en el repliegue, pero en cuanto al tratami-
ento de las concepciones en materia de seguridad, seguro 
que hay aspectos en que nos podemos poner de acuerdo. 
Es decir, no confundamos tampoco los términos, puestos 
a ser precisos y a aplicar bien las palabras. 

Precisamente por ello, porque el concepto de seguridad 
es muy amplio y esta moción es muy amplia, podemos 
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decir que es el modelo de moción perdigonada; es de-
cir, se lanzan muchas cosas, y alguna puede que caiga. 
Entendemos que la voluntad de la moción es correcta, 
y algunos aspectos merecerán nuestro apoyo y otros no, 
como es lógico en una moción tan amplia. 

Precisamente hablando del despliegue/repliegue, no-
sotros estamos de acuerdo en agilizar la construcción 
de las comisarías –no podía ser de otra manera, vistas 
las condiciones en que se encuentran en estos momen-
tos determinadas comarcas, en las que, por razón de 
repliegue y esperando el despliegue, todavía no se han 
agilizado estas comisarías–, pero, vista nuestra posición 
de parar en estos momentos el despliegue, no podemos 
coincidir con la fecha fija que se pone aquí, de junio 
del 2008, y precisamente por eso merecerá nuestra abs-
tención.

Sí que merecerá apoyo el mantenimiento de la seguri-
dad en las comarcas, como no podía ser de otra manera, 
y de ahí que recibirá el apoyo de nuestra formación.

Se incumplió en su día la moción que aprobó el Parla-
mento en cuanto a la fecha para la convocatoria de la 
Junta de Seguridad. Se había acordado que era la de 31 
de octubre, creo recordar. Bueno, parece ser, según he-
mos conocido en estos días, que va a ser próximamente 
convocada, y además entendemos que no es tanto la 
fecha como el objetivo que se ha de mantener o se ha de 
fijar en el orden del día; sí que sería conveniente que en 
esta Junta de Seguridad realmente se aprobara lo que 
se dice aquí, las vacantes generadas por los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. De ahí que 
merezca también nuestro apoyo esta propuesta.

En cuanto a los diez mandamientos que se prevén en 
la propuesta 1.4, pues nosotros, que somos un partido 
laico, y entendiendo que sí que puede tener una refe-
rencia, y buena, el concepto de diez, pero, desde luego, 
no sabemos por qué –en esto coincidimos– pueden ser 
diez, nueve, ocho... Y, en definitiva, por la inconcreción 
que merece esta propuesta, tampoco merecerá nuestro 
apoyo. 

Ya hemos manifestado nuestra posición en relación con 
las manifestaciones no comunicadas, y en la moción 
presentada esta mañana por el Partido Popular. Sí que 
entendemos el espíritu de la moción, pero quizá, real-
mente, la literalidad de la misma no sería correcta, por 
su propia terminología, y de ahí que procedamos a abs-
tenernos en la misma.

En lo que hace referencia a la coordinación de los dis-
tintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, he-
mos presentado en este sentido distintas mociones en 
este Parlamento precisamente previendo propuestas de 
resolución pidiendo la unificación de la base común 
de información entre las distintas fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y los Mossos d’Esquadra, y de ahí 
que apoyemos esta medida.

Yo les pediría, en relación con la segunda actividad, al 
Gobierno y a la oposición, un acuerdo; y lo digo por 
la Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Es-
quadra. De verdad, no les hagamos venir más; es decir, 
resolvamos ya de una vez el tema, y que no tenga que 
tener presencia semanal la Associació per la Integració 

Laboral en esta cámara. Se lo pido por ellos, es decir, 
que es un tema ya casi de humanidad, en el sentido... 
Me gustaría que realmente, de una forma acelerada, 
rápida, se dé solución a este tema.

En cuanto a lo que hace referencia a la convocatoria con 
carácter inmediato de la comisión de gobierno, según 
establece la ley de seguridad de Catalunya, el sistema 
de seguridad de Catalunya, las convocatorias de la co-
misión de gobierno tienen que ser trimestrales. Es decir, 
no sé hasta qué punto es necesario que sean inmediatas, 
puesto que por ley tienen que ser trimestrales. (Sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) Cumplamos con la norma, y con eso 
sería suficiente; no hacía falta fijar una inmediatez.

El president

Senyor...

El Sr. Domingo Domingo

Por ello anunciamos que pediremos votación separada 
de determinados puntos, que anunciaremos en su de-
bido momento.

El president

M’ho hauria de dir ara, senyor... (Veus de fons.) Sí, sí. 
Si m’ho diu ara, ja està...

El Sr. Domingo Domingo

Pues serían los puntos 1.2, 1.4, 2.1 y 5.2.

El president

Senyora Ribera, té la paraula... (La Sra. Nebrera Gon-
zález demana per parlar.) Senyora Nebrera? (Veus de 
fons.) Ho farem després –ho farem després. Té la pa-
raula la senyora Ribera per posicionar-se sobre les es-
menes –ho remarco.

La Sra. Ribera i Garijo

Gràcies, senyor president. A veure, respecte de l’esme-
na presentada pel Partit Popular, acceptarem l’esmena 
que ens presenta.

Respecte del que...

El president

Quina, quina esmena?

La Sra. Ribera i Garijo

L’esmena, en concret, al punt 4.2.

Respecte del que s’ha dit aquí i del que s’ha parlat sobre 
la frivolitat, només dir-li, senyor Bosch, que no ho uti-
litzi com una cortina de fum per eludir responsabilitats 
o per ser seriós en el compliment des del Govern de les 
responsabilitats que en matèria de seguretat tenen. En 
l’acord, en el rigor i en el respecte ens trobaran sempre 
en matèria de seguretat, i això és el que estem fent.

Anant a les qüestions concretes que han plantejat, és se-
riós que les comissaries no es retardin, que no s’inicien 
en barracons. No és seriós dir que van haver-hi retards en 
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la nostra època i que ara continuen havent-n’hi, o que el 
decret de segona activitat és per primera vegada que es fa 
i no s’havia fet abans. Abans se van fer les lleis, després 
es va fer el pacte, l’any 2003, i a vostès els correspon 
desplegar-lo. No és seriós parlar de sensibilitat i voler 
dixar fora del cos totes aquelles persones que tenen in-
capacitat absoluta i gran invalidesa. Aquesta sensibilitat 
s’ha de demostrar, i aquesta seriositat també.

Les «biondes», de què s’ha parlat abans... La quantitat 
que s’hi destina és alta perquè el cost és car, senyora 
Gomà, el cost és car, de les «biondes». I el que em 
sembla trist és que amb tant cost només s’hagi fet un 
quilòmetre, fins ara, i que s’hagi de refer, amb el que ha 
costat, perquè no passa la normativa corresponent.

La moció que hem presentat és llarga perquè hi han al 
darrere molts punts concrets. I estem esperant del Govern 
no només paraules, sinó fets. I l’acord es demostra cami-
nant, no amb paraules. I les polítiques serioses en matè-
ria de seguretat també es demostren practicant-les.

Gràcies.

El president

La senyora Nebrera volia demanar votació separada?

La Sra. Nebrera González

Sí, per demanar la votació separada dels punts 1.1, 1.2, 
1.3 i 4.2, i dels punts 2, 3 i 5.2, i dels punts 1.4, 4.1 i 
5.1.

El president

Entenc que els tres blocs han estat votacions diferents, 
no?

(Pausa llarga.)

Doncs, passaríem a la votació.

Votarem en primer lloc, ateses les votacions separades 
que s’han demanat, el punt 1.2. (El Sr. Domingo Do-
mingo demana per parlar.) Senyor Domingo.

El Sr. Domingo Domingo

Disculpi, senyor president. M’he confós a l’hora de re-
lacionar... És el punt 1.1, no 1.2.

El president

Sí, sí. No, no, ja ho sé.

El Sr. Domingo Domingo

No, no, però és que jo he demanat la votació separada 
del punt1.1, no del punt 1.2. Ho dic ara, perquè m’ha-
via confós.

El president

D’acord, però l’1.2 també l’ha demanat el Grup Parla-
mentari del Partit Popular.

Votem el punt 1.2.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Aquest punt ha estat rebutjat per 62 vots a favor, 68 
vots en contra.

Votem ara el punt 1.1.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Ha estat rebutjat per 58 vots a favor, 68 vots en contra 
i 3 abstencions.

Votarem ara el punt 1.3.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Ha estat rebutjat per 61 vots a favor, 68 vots en contra 
i 1 abstenció.

Seguidament, el punt 1.4.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Ha estat rebutjat per 48 vots a favor, 68 vots en contra 
i 14 abstencions.

Seguidament votarem el punt 2.1.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Ha estat rebutjat per 48 vots a favor, 79 vots en contra 
i 3 abstencions.

Seguidament votarem el punt 5.2.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Ha estat rebutjat per 48 vots a favor, 79 vots en contra 
i 3 abstencions.

Votarem seguidament els punts 2.3 i 4.2.

Comença la votació. (El Sr. Llobet Navarro demana per 
parlar.) S’atura la votació.

El Sr. Llobet Navarro

Al 4.2 demanaríem votació separada..., perquè abans ho 
havíem demanat en bloc: 1.1, 1.2, 1.3, 4.2. Però, bé, el 
4.2 sí que separat del 2.4.

El president

És que he entès que el bloc era 4.2, 2.3... Perdó.

Per tant, votem el punt 4.2.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Ha estat rebutjat per 62 vots a favor, 68 vots en con-
tra.

Ara votarem el punt 2.3.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

També ha estat rebutjat per 48 vots a favor, 79 vots en 
contra i 3 abstencions.

ANGEL
Resaltado
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Votarem seguidament els punts 4.1 i 5.1.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Han estat rebutjats per 51 vots a favor, 68 vots en con-
tra, 11 abstencions.

Votem la resta de la moció.

Comença la votació.

Senyor Bosch? (Pausa.)

Ha estat rebutjada per 51 vots a favor i 79 vots en con-
tra.

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les funcions i les compe-
tències dels tècnics habilitats per la Ins-
pecció de Treball (tram. 302-00070/08)

El tretzè punt de l’ordre del dia és la Moció sobre les 
funcions i les competències dels tècnics habilitats per 
la Inspecció de Treball. Té la paraula la il·lustre senyo-
ra Mercè Civit, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

(Pausa. Remor de veus.) Senyora diputada... Senyors 
diputats, senyores diputades... Senyora diputada, pot 
començar.

La Sra. Civit Illa

Gràcies, senyor president. Senyors diputades, senyors 
diputats, la moció que avui presentem té com a objectiu 
millorar el funcionament de la Inspecció de Treball i la 
Seguretat Social a Catalunya, fer una inspecció molt 
més eficaç i eficient, sobretot en el que fa referència a 
les infraccions derivades de l’incompliment de la nor-
mativa amb relació a la salut laboral i la sinistralitat 
laboral. Aquesta moció consta de dos punts.

El primer és instar el Govern de Catalunya que es dirigei-
xi al Govern central perquè modifiqui la legislació que fa 
referència als tècnics habilitats de la Inspecció de Treball 
en matèria de riscos laborals, i perquè aquests tinguin 
més competències. Nosaltres ho hem manifestat moltes 
vegades en aquest Parlament, la nostra preocupació per 
la millora de les condicions de treball dels treballadors i 
treballadores, per garantir-ne la salut i la seguretat. Són al 
voltant de noranta persones les que han mort a Catalunya 
durant aquest any en accidents laborals. A part d’això, 
també hi han hagut els accidents de treball, les malalties 
professionals, els riscos psicosocials... Tot això encara 
és més elevat aquí a Catalunya. Ho hem dit en diverses 
ocasions i ens hem manifestat en aquest sentit. I també 
en aquest sentit pensem que la Inspecció de Treball té un 
paper molt important per combatre aquesta xacra.

Evidentment, la Inspecció de Treball no és l’única me-
sura que ha d’existir per combatre la sinistralitat i les 
malalties laborals, però sí que és un element important. 
Està clar que la conscienciació, la formació, el suport 
a les petites i mitjanes empreses, també han d’existir; 
tot això està contemplat en el Pla de govern de preven-
ció de riscos laborals del 2005-2008. Com també en 

algun moment també ens podríem plantejar que la fis-
calia hauria d’intervenir en tot el que són els accidents 
laborals, en alguns casos. Però nosaltres no volem trac-
tar de tot el tema de la sinistralitat laboral, sinó d’una 
figura molt concreta, que són els tècnics habilitats i les 
seves funcions per fer una inspecció de treball molt 
més eficaç.

Aquesta figura es va crear a causa de la manca d’ins-
pectors i subinspectors, i el Govern del Partit Popular 
en el seu temps va fer aquest decret per habilitar gent, 
tècnics que fessin aquesta funció. I el Govern de la Ge-
neralitat ho va aprofitar contractant cinquanta tècnics 
habilitats, que ja la consellera en l’àmbit de la nostra 
interpel·lació va dir que això havia estat un increment 
del 50 per cent dels recursos de personal destinats a fer 
tasques en inspecció de treball. Vam dir-ho també en 
l’àmbit de la interpel·lació: la ràtio nombre de treballa-
dors / inspectors a Catalunya i a l’Estat és molt inferior 
a la ràtio que hi ha de mitjana europea i a diversos paï-
sos de la Unió Europea. Nosaltres moltes vegades diem: 
«És que la despesa del PIB en ensenyament a la Unió 
Europea és tal, i Catalunya volem que sigui...», o diem en 
sanitat o ho diem en altres coses. Doncs, també volem 
que, en el que fa referència a la Inspecció de Treball, 
en aquesta ràtio ens puguem assemblar, apropar-nos a 
la Unió Europea.

I és per això que el Govern fa un esforç. En va contrac-
tar cinquanta; ara, en els nous pressupostos, en contrac-
tarà vint-i-cinc de nous. Aquest esforç estaria bé que 
anés acompanyat que fos molt més eficaç i eficient la 
contractació d’aquestes persones. I és en aquest sentit 
que nosaltres pensem que la legislació estatal s’ha de 
canviar.

I s’ha de canviar en dos sentits, donar-los més compe-
tències. Un, en el sentit que intervinguin en tot el pro-
cés, i –ho deia la consellera– pot ser que hi hagi tècnic 
habilitat que vagi a inspeccionar una empresa a on hi 
ha un greu risc que hi pugui haver un accident i no pot 
paralitzar-ho, sinó que ha de fer l’informe a la Inspecció 
de Treball, i després ha d’haver-hi una altra visita; per 
tant, és en aquest sentit. I després, per una altra banda, 
també que puguin intervindre en el que són els riscos 
psicosocials. Aquesta és la primera part.

I la segona part és, evidentment –i aquí recullo una 
esmena tècnica que han fet Esquerra Republicana i el 
Partit dels Socialistes - Ciutadans pel Canvi–, que en la 
Inspecció de Treball els traspassos es facin ja. És una 
vergonya que el Govern central ho estigui retardant. L’1 
de gener, els traspassos havien d’estar a Catalunya, i és 
en aquest sentit que nosaltres exigim aquests traspassos 
ja, i en aquest sentit donem tot el nostre suport al Go-
vern de la Generalitat per la feina que està fent.

També hem vist que no hi ha hagut cap partit, a part de 
Convergència i Unió, que hagi presentat esmenes. I cal 
dir..., en tot cas, ja ho veurem, però que el que fan les 
esmenes de Convergència i Unió és fer una altra moció; 
és una altra moció; no és aquesta. (Veus de fons.) Eh? 
I aquesta...

El president

Senyora Civit...
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