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  19/05/2017 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE CAPITALISME, TREBALL I VIDA 
 

1. Construcció dels Països Catalans:  
 
Transacció entre l’esmena 1 del GP de JS i el punt 1.1 del GP CUP-CC 
1.1 El Parlament insta el Govern a impulsar una Coordinació estable amb el Govern 

de les Illes i el Govern de la Generalitat Valenciana per a elaborar un estudi 
anual del mercat de treball dels Països Catalans. 

Aprovat: 71 vots a favor (JxSí i CUP), 34 vots en contra (Cs, PPC) i 24 
abstencions (PSC i CSQP) 

 
Transacció entre l’esmena 2 del GP de JS i el punt 1.2 del GP CUP-CC 
1.2 El Parlament insta el Govern a elaborar un estudi sobre cadenes productives 

inserides en l’economia social, solidària i cooperativa a Catalunya, País Valencià 
i les Illes - comptant amb la diagnosi del Pla d’Actuació de la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius - durant l’any 2017. 

Aprovat: 71 vots a favor (JxSí i CUP) i 58 vots en contra (Cs, PSC, 
CSQP i PPC) 

 
1.3 El Parlament insta el Govern a elaborar en el termini de 3 mesos un estudi 

sobre la situació del teixit industrial a Catalunya, el País Valencià i les Illes dels dar-
rers 20 anys que inclogui un inventari de l’estat de tots centres de treball industrial i 
les maquinàries.  

Rebutjat: 10 vots a favor (CUP) i 119 en contra (JxSí , Cs, PSC, CSQP i 
PPC) 

2. Qualitat en el treball:  
 
2.1 Salut laboral  
a) El Parlament insta el Govern a adoptar mesures de transparència en relació al 

funcionament de la Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques, i presentar als grups 
parlamentaris el futur projecte de conveni que el vincula amb l’Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) abans que aquest sigui signat, per tal que es pugui debatre al 
Parlament de Catalunya abans de la seva entrada en vigor.  

Transacció entre l’esmena 3 del GP de JS i el punt 2.1 lletra b del GP CUP-
CC 
 

b) El Parlament insta el Govern en el termini d’un mes a fer públic el darrer conveni 
entre el Departament de Salut i l’Instituto Nacional de la Seguridad Social així com els 
seus annexes.  

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 
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Transacció entre l’esmena 4 del GP de JS, l’esmena 1 del GP CSP i el punt 
2.1 lletra c del GP CUP-CC 

c) El Parlament insta el Govern en un termini màxim de dos mesos a presentar al 
Parlament els criteris que utilitza la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques per a 
les baixes i les altes de les persones treballadors/es i per a les avaluacions 
d’incapacitat permanent per a que siguin exclusivament els dels professionals de la 
xarxa pública  d’acord amb la moció 96/XI sobre els criteris d’avaluació de les baixes 
laborals, així com l’informe de compliment de l’esmentada moció.  

Aprovat: 120 vots a favor (JxSí , Cs, PSC, CSQP i CUP) i 9 abstencions 
(PPC) 

Acceptació de l’Esmena 1 del GP Socialista  
d) El Parlament insta el Govern a garantir que, en els casos en què després d’una 

primera baixa objecte d’inspecció mèdica per part de l’ICAM es produeix una segona 
per una patologia diferent, aquesta darrera correspon donar-la al metge de família, 
sense que s’associï al primer procediment. 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 
 

2.2 Inspecció de treball  
Transacció entre l’esmena 5 del GP de JS, l’esmena 2 del GP de CSP i el 

punt 2.2 del GP CUP-CC 
El Parlament insta el Govern a elaborar uns criteris tècnics per a la Direcció General 

d’Inspecció del Treball per tal que prioritzi destinar els recursos d’Inspecció del Treball  
als casos de frau de llei en matèria de contractació i als casos de sinistralitat laboral. 
I, per fer-ho efectiu, donar compliment de forma immediata al punt i) de la moció 
10/XI del Parlament de Catalunya, aprovada el 17 de març del 2016, en relació a la 
presentació d’un pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya referent a les 
conductes en aquest pla d’actuació les mesures per controlar la utilització fraudulenta 
de figures contractuals que incrementen la temporalitat i la precarització en la feina.  

Aprovat: Unanimitat (128 vots a favor) 
 

2.3 Contractació pública  
a) El Parlament insta el Govern a exigir, en aplicació de la Directiva 2014/24 que 

faculta les entitats regionals a l’establiment de topalls salarials mínims en la 
contractació pública, com a requisit adjunt a la presentació de les ofertes, criteris de 
solvència i condicions d’execució dels contractes, mesures de foment de la igualtat de 
gènere i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall 
mínim de retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant 
l’execució del contracte, sense perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest 
estableix millors condicions retributives o temporals per a totes les persones 
ocupades.  

Rebutjat: 12 vots a favor (CUP i dos diputats de JxSí), 93 vots en 
contra (JxSí, Cs i PPC) 24 abstencions (Cs i PSC)  

 

b) El Parlament insta el Govern a només adjudicar contractes públics a les em-
preses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als 
seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació un salari d’almenys 
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1200 € per catorze mensualitats en relació a jornades laborals de 40 hores de mitjana 
setmanal i així com a donar compliment durant l’execució del contracte. En cas que 
l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es presenti aquesta a 
requeriment del poder adjudicador quedarà exclosa de la valoració. Les empreses 
subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.  

Rebutjat: 10 vots a favor (CUP), 95 vots en contra (JxSí, Cs i PPC) 24 
abstencions (PSC i CSQP)  

 
c) El Parlament insta el Govern a incorporar als Plecs de Clàusules de contractació 

pública l’obligació de sotmetre les condicions laborals establertes en el conveni 
col·lectiu sectorial que li correspon a l’activitat contractada durant tota l’execució. El 
contingut del referit conveni conformarà les condicions laborals mínimes dels treba-
lladors i les treballadores que desenvolupin les activitats objecte del contracte. Les 
empreses subcontractistes també seran objecte de l’anterior obligació.  

Aprovat: 103 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 26 abstencions (Cs 
i 1 diputat de CSQP) 

 

Acceptació de l’Esmena 5 del GP de Catalunya Sí que es Pot (menys 
l’apartat d.3) 
d) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a donar compliment de manera 

immediata als punts de la moció 10/XI sobre el dret al treball digne i la generació 
d’ocupació, de 17/03/2016, en relació als salaris dignes, i en concret:  

Aprovat: 95 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 9 vots en contra 
(PPC) i 25 abstencions (Cs) 

 
 

d.1) Impulsar un acord entre organitzacions sindicals i empresarials representatives 
per a fixar un salari mínim de referència que hauran de respectar totes les empreses 
que contractin amb el Govern de la Generalitat.  

Aprovat: 119 vots a favor (JxSí, Cs PSC, CSQP i CUP) i 9 vots en contra 
(PPC)  

 

d.2) Revisar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) amb la voluntat 
d’anar-lo apropant en els propers anys a l’objectiu que, amb relació al salari mínim, 
determina la Carta social Europea. 

Rebutjat: 27 vots a favor (CSQP, PPC i CUP), 61 vots en contra (JxSí) i 
40 abstenció (Cs i PSC) 

Acceptació de l’Esmena 8 del GP de Junts pel Sí  
2.4 Treballadores d’atenció domiciliària  
a) El Parlament insta el Govern de l’Estat a fer efectiu el reconeixement i valoració 

de les tasques domèstiques i de cures de les cuidadores familiars que tenen persones 
dependents a càrrec com a tasques amb base cotitzable per tal d’accedir a prestacions 
d’atur i jubilació.   

Aprovat: 120 vots a favor (JxSí, Cs PSC, CSQP i CUP) i 9 abstencions 
(PPC)  
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b) El Parlament insta el Govern a fer una campanya per a la municipalització i la 

gestió pública de tots els serveis d’atenció domiciliària que depenen dels ajuntaments.  
Rebutjat: 19 vots a favor (CSQP i CUP), 85 vots en contra (JxSí, PSC i 
PPC) i 25 abstencions (Cs) 

 
3. Polítiques actives d’ocupació i SOC:  
 
3.1 El Parlament insta el Govern en el termini màxim de tres mesos a modificar la 

Llei 13/2015 del Sistema d’Ocupació i Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en els 
seus articles 1, 16 i Disposicions addicionals 3a, 4a i 6a per a revertir les exter-
nalitzacions dels serveis d’intermediació laboral, orientació i formació i que siguin de 
gestió exclusivament pública.  

Rebutjat: 19 vots a favor (CSQP i CUP), 95 vots en contra (JxSí, Cs 
PSC i PPC) i 15 abstencions (PSC) 

 
3.2 El Parlament insta el Govern a convocar en el termini d’un mes un espai de 

treball entre els Grups Parlamentaris, els representants dels i les treballadores del 
Servei d’Ocupació de Catalunya - tant públics com externalitzats - per tal de debatre 
sobre la qualitat del model d’ocupació i sobre la modificació de la Llei 13/2015 del 
Sistema d’ocupació i Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  

Rebutjat: 59 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP) i 70 vots en contra 
(JxSí i PPC)  

Acceptació de l’Esmena 6 del GP de Catalunya Sí que es Pot  
3.3 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a donar compliment de manera 

immediata als punts de la moció 10/XI sobre el dret al treball digne i la generació 
d’ocupació, de 17/03/2016, en relació al SOC, i en concret:  

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 
 

a) Garantir en el desplegament reglamentari de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el 
caràcter públic i gratuït de totes les polítiques actives dels serveis d’ocupació, la 
construcció d’una xarxa compartida i coordinada amb els serveis de les adminis-
tracions locals i la garantia de dotació dels recursos humans, materials i econòmics 
necessaris perquè tinguin eficàcia. 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 
4. Concertació social:  
 
4.1 El Parlament insta el Govern a assegurar la presència d’un tercer sindicat als 

organismes públics per mitjà de mecanismes de participació institucional (allà on no hi 
hagi un tercer).  

Rebutjat: 11 vots a favor (CUP i 1 diputat de JxSí), 118 en contra 
(JxSí, Cs, PSC, CSQP i PPC) 
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4.2 El Parlament insta el Govern a elaborar un informe en el termini d’un mes per 

garantir la presència d’un tercer sindicat als organismes de representació institucional 
de l’administració.  

Rebutjat: 11 vots a favor (CUP i 1 diputat de JxSí), 118 en contra 
(JxSí, Cs, PSC, CSQP i PPC) 

 


