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El sol fet de l’existència de la Comissió Bilateral Estat - Generalitat, de les 

seves reunions periòdiques, ja és un motiu d’optimisme, perquè gràcies a 

que en aquesta legislatura hi ha hagut una majoria propicia a la revisió de 

l’Estatut de Catalunya ha estat possible revisar-lo, malgrat la dreta, 

ancorada en els seus estereotips de sempre, l’hagi recorregut davant del 

Tribunal Constitucional. És el nou Estatut el que fixa una manera diferent 

de relacionar-se, de treballar i d’avançar entre l’Estat i la Generalitat de 

Catalunya. Aquesta participació i col·laboració de la Generalitat en 

l’exercici de les competències que afectin l’autonomia de Catalunya és 

una novetat a tenir en compte a l’hora de fer valoracions, sobretot des 

dels rengles dels que malgrat haver governat molts anys a Catalunya i 

ser-ne decisius uns altres quants a Madrid, res d’això va estar ni tant sols 

en els seus programes electorals. 

 

 Els que estan sempre a la contra d’allò que es fa, en la línia de 

mirar-se el dit abans que el cel al qual apunta el dit, no és que en facin 

altres valoracions, és que volen alterar la que el conjunt dels ciutadans i 

ciutadanes en puguin fer. 

 

 Són els mateixos que no fa massa temps posaven com un objectiu 

irrenunciable per a Catalunya desenvolupar les competències que 

l’Estatut reconeix a la Generalitat en matèria d’immigració, és a dir, el 

primer acolliment de les persones immigrades, la regulació de les 

mesures necessàries per a la integració social i econòmica d’aquelles 

persones i llur participació social igual que les autoritzacions de treball 



d’aquelles mateixes persones que desenvolupin la seva relació laboral a 

Catalunya. Doncs bé, avui ja Catalunya és la primera Comunitat 

Autònoma que rebrà competències en matèria d’Inspecció de Treball i 

immigració, inclosa la fixació del contingent de treballadors estrangers. 

 

 I avui també sembla que ens trobem davant d’un acord 

irrellevant...Igual que en el traspàs de les competències en Inspecció de 

Treball amb el que passaran, tan inspectors com subinspectors, a 

dependre funcional i orgànicament de la Generalitat, amb tot el que això 

significa de potenciació de la Inspecció i la, sens dubte, important 

incidència en les polítiques laborals de la Generalitat, amb data fixada per 

a l’acord definitiu: el 30 de juny d’aquest mateix any. A partir dels 

acords de la Comissió Bilateral es creen les bases del futur model de la 

Inspecció de Treball a Catalunya. Aquest model passa per la creació de 

l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball de la que dependran 

directament els inspectors i subinspectors.  

 

 Sembla igualment que fossin menors altres temes d’acord, com ara 

la gestió del litoral, l’homologació de títols estrangers no universitaris o 

les comunicacions electròniques. No ho són, ni per les persones que se’n 

veuran beneficiades, ni pel que suposen d’acompliment del 

desenvolupament estatutari. 

 

 Per tant, si mirem al cel a més a més de al dit que l’apunta, podem 

dir que hi ha cel per a tots i que està prou seré. Els que s’entretenen 

només mirant-se el dit, ni gaudeixen d’allò en el que avancem ni treballen 

perquè allò que ens queda sigui possible, desplaçant les expectatives 

d’una matèria a una altra en una roda interessada del mai acabar i mai 

gaudir.  



 L’oposició, sobretot CiU, no pot infravalorar aquests acords quan a 

través d’ells s’ha donat resposta a la reivindicació dels agents econòmics 

i socials, expressada en l’acord estratègic per a la internacionalització, la 

qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Més 

encara quan són acords que interessen a moltes empreses i a molts 

treballadors i treballadores de Catalunya. 

 

 Resta pendent el traspàs de competències en matèria de rodalies a 

Barcelona. És cert, ningú ho ha negat, igual que a tots i totes ens 

agradaria que fos més ràpid i servís per millorar la situació actual. Però ni 

la Generalitat ni l’Estat estan “de braços creuats” ni pel que fa a la 

solució dels problemes que arrossega una infraestructura oblidada pels 

anteriors governs, que no hi van invertir ni en millores ni en 

manteniment, ni pel que fa a la recerca de l’acord necessari entre 

ambdues Administracions. Una entesa que ha de complir el que fixa 

l’Estatut, que ha de fer possible un traspàs amb les dotacions 

econòmiques adequades i suficients i que s’ha de produir, com serà sens 

dubte, fruit de les negociacions i l’acord. 

 

 Uns tindran més esperança que altres en que això sigui possible. 

Per convèncer a aquests darrers, millor que les raons que uns i altres els 

puguem donar, de ben segur que serà més operatiu constatar els 

avenços fets i mantenir la serenitat per valorar que si fa un any es 

reivindicaven determinats traspassos de competències, com immigració i 

Inspecció de Treball, avui és una gran notícia que ja s’hagin produït, igual 

que els altres acords que aquesta darrera Comissió Bilateral ha 

aconseguit.  
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