
COMISSIÓ MIXTA ESTAT-GENERALITAT 

El Govern obté la gestió dels permisos de treball 
 

• Catalunya atorgarà les autoritzacions laborals per als immigrants 

• Salgado assegura que l'Executiu "se sent obligat" desenvolupar 

l’Estatut 
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EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 13.02.09 

 

Una relació "gairebé perfecta", tot i que presenti algunes dificultats. El 

conseller d'Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, va llançar ahir 

un missatge optimista, valorant els punts de trobada entre la Generalitat 

i el Govern central a l'hora de desenvolupar l'Estatut. En la roda de 

premsa posterior a la Comissió Mixta de transferències Estat-Generalitat 

celebrada ahir a Madrid, Saura va destacar que, després d'una llarga 

negociació, Catalunya assumirà a partir de l'1 d'octubre les 

competències relatives als permisos inicials de treball per a immigrants. 

 

En moments complicats i amb el gran escull que suposa el finançament 

autonòmic, paralitzat fins després de les eleccions gallegues i basques, 

Saura prefereix veure el got mig ple. "Hi ha preocupació per una certa 

lentitud en el procés de traspassos previstos", va assegurar el conseller, 

acompanyat de la ministra d'Administracions Públiques, Elena Salgado. 

Saura va reiterar que el Govern ha de ser més constant a l'hora de 

desenvolupar l'Estatut, però va deixar entreveure que també el context 

ha canviat radicalment i que ara la gran preocupació del Govern català i 

de l'Executiu de José Luis Rodríguez Zapatero és mirar de combatre la 

crisi econòmica. 



 

73 LLOCS DE TREBALL 

Amb tot, la negociació dels últims mesos entre el Govern i l'Executiu 

central comença a donar fruits. Saura va assenyalar que en aquesta 

legislatura ja s'han tancat 13 traspassos i que en procés n'hi ha vuit 

més, a banda de cinc convenis. L'acord, amb un cost de 2,1 milions 

d'euros i el traspàs de 73 llocs de treball, suposa que els immigrants no 

hagin de passar per més d'una finestreta per aconseguir els seus 

permisos. 

 

La Generalitat tindrà, d'aquesta manera, a partir del mes d'octubre, les 

funcions i els serveis relatius a l'inici, instrucció i resolució de 

procediments i notificació de resolucions, així com als procediments de 

recurs sobre les autoritzacions inicials de treball dels estrangers que 

estableixin la seva relació laboral a Catalunya. Amb això, l'Administració 

catalana també tindrà la capacitat de la recaptació de taxes, amb una 

valoració de 3,5 milions d'euros. La ministra Salgado, fidel al seu discurs 

auster, va considerar que la "lentitud" denunciada per Saura sempre és 

"un terme relatiu". Però va afegir que el Govern "se sent tan obligat com 

el que més a complir l'Estatut". 


