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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 LA PRECARIETAT LABORAL EN EL 

SECTOR PÚBLIC (Tram. 302-00139/12)  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1.- Recuperació, amb efectes 1 de gener de 2020, del 5% de les retribucions que 

es van descomptar en base al Decret-Llei 3/2010 per aquells treballadors i 

treballadores que encara no ho perceben.  

Al respecte el Govern i tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya 

traslladaran a la seva representació en aquestes entitats l’oportú posicionament 

en les taules de negociació de convenis col·lectius i acords laborals.  

Transacció amb l’esmena 1 del GP CatECP  

Aprovat: 14 vots a favor (CatECP, CUP i PPC)  i 116 abstencions (Cs, JxCat, 

ERC, PSC-Units) 

2.- Abonament, amb efectes de l’1 de gener de 2020, de la totalitat de les 

quanties que per pagues extraordinàries els treballadores i les treballadores del 

sector públic encara no han recuperat. 

Rebutjat: 14 vots a favor (CatECP, CUP i PPC), 63 vots en contra (JxCat i 

ERC) i 53 abstencions (Cs i PSC-Units) 

3.- Internalitzar tota activitat de prevenció de riscos laborals del sector públic 

català i realitzar anualment auditories de prevenció. 

Rebutjat: 12 vots a favor ( CatECP i CUP), 62 en contra (JxCat i ERC) i 55 

abstencions (Cs, PSC-Units i PPC) 

4.- Dur a terme totes les actuacions necessàries per tal que a data 31 de 

desembre de 2021 cap Departament o ens del sector públic català tinguin una 

contractació temporal que superi el 8%. 

A data 31 de desembre de 2020 s’hauran iniciat totes les actuacions polítiques i 

administratives necessàries per consolidar i estabilitzar ocupació i situar la 

contractació temporal per sota del 8% a tots el Departaments o ens del sector 

públic català 

Transacció amb l’esmena 3 del GP PSC-Units i l’esmena 2 del GP CatECP  

Aprovat: Unanimitat (130 vots a favor) 

5.- El sector públic català només podrà adjudicar contractes públics a les 

empreses 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 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 
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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: 12 vots a favor ( CatECP i CUP), 100 vots en contra (Cs, JxCat, 

ERC i PPC) i 18 abstencions (PSC-Units i un diputat d’ERC) 

6.- Aprovar norma amb força de llei per tal que, en aplicació del article 61.6 i 

61.7 de l’EBEP, els processos de selecció d’ocupació pública com a mesura 

excepcional reservin places destinades a l’estabilització i la consolidació 

d’ocupació temporal dels treballadors i les treballadores de més edat i més 

antiguitat mitjançant el sistema de concurs de mèrits.  

La determinació dels criteris d’edat i antiguitat es farà a la Mesa de la Funció 

Pública. 

Transacció amb l’esmena 3 del GP CatECP  

Aprovat: 12 vots a favor (CatECP i CUP) i 118 abstencions (Cs, JxCat, ERC, 

PSC-Units i PPC) 

7.- Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació pública els criteris que 

possibilita la Disposició Transitòria Quarta de l’EBEP pel que fa a convocatòries de 

consolidació d’ocupació per a llocs o places de caràcter estructural de personal  

interí o temporal anterior a 2005, respectant sempre el que disposa el punt 3 de 

l’esmentada Disposició Transitòria Quarta segons el qual la valoració que es doni 

als mèrits dels participants no determinarà en cap cas el resultat del procés 

selectiu.  

S’accepta l’esmena 2 del GP Cs  

Aprovat: Unanimitat (130 vots a favor) 

8.- Deixar sense efecte la Resolució PDA/1376/2019, de 17 de maig, per la qual 

es convoca el procés de selecció per proveir 173 places del cos de diplomatura de 

la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2,) perquè tan aviat 

s’aprovi norma d’aplicació del supòsits de l’article 61.6 de l’EBEP es pugui 

realitzar una nova convocatòria amb el mateix objecte. 

Aprovat: 31 vots a favor (PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 99 abstencions 

(Cs, JxCat, ERC) 

9.- Que aquells treballadors i treballadores de més edat i més antiguitat que 

veuen extingida la seva condició de personal laboral o funcionari interí per ser 

ocupada la plaça, a la qual ens trobaven adscrits per més de tres anys, rebran 

alternativa d’ocupació laboral estable al sector públic. Els criteris d’edat i 

antiguitat es concretaran a la Mesa General de al Funció Pública. 

Rebutjat: 13 vots a favor (CatECP, CUP i un diputat del PSC-Units), 99 en 
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contra (Cs, JxCat, ERC) i 18 abstencions (PSC-Units i PPC) 

10.- Realitzar, abans que finalitzi en present any, un estudi sobre els supòsits de 

beques que són utilitzades per la realització d’activitats de naturalesa laboral. Una 

vegada fet l’estudi procedir, en compliment de la legalitat vigent, a transformar 

immediatament en relació laboral les falses beques. 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 vots en 

contra ( JxCat i ERC) 

11.- Donar compliment al Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal 

investigador predoctoral en formació (EPIF) i, per aquelles universitats públiques 

que no ho hagin fet o acordat encara, aplicar els increments retributius a partir 

de l’1  de novembre de 2019 amb els corresponents efectes retroactius. 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 63 

abstencions (JxCat i ERC) 

12.- En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del 

personal investigador predoctoral en formació (EPIF) prorrogar pel màxim legal 

que possibilita la norma  tots els contractes predoctorals de personal investigador 

en formació el finançament del qual depèn del Capítol I (FPUs, FPIs, PIFs, AGAUR 

i altres modalitats) que s’extingeixin amb posterioritat a 15 de març de 2019: 

a. Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys 

es prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin 

tenir una durada inferior a un any. 

b. Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el 

contracte assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, 

tenint en compte les característiques de l’activitat investigadora i l’impacte 

del grau de les limitacions en l’acompliment de l’activitat, amb l’informe 

favorable previ del servei públic d’ocupació competent, que a aquests 

efectes pot sol·licitar un informe dels equips tècnics de valoració i orientació 

de la discapacitat competents. 

Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 63 

abstencions (JxCat i ERC) 

13.- Derogar el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els 

procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (Decret 

de Plantilles d’Ensenyament). 

Rebutjat: 50 vots a favor (Cs, CatECP, CUP i PPC), 62 vots (JxCat i ERC) 

en contra i 18 abstencions (PSC-Units) 

14.- Iniciar el procés d’internalització del serveis de la DGAI que a dia d’avui es 

gestionen de manera privada. Els treballadors i les treballadores que presten 

serveis en aquestes contractes seran subrogats i tindran la consideració de 
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plantilla autònoma fins que no s’extingeixin els seus llocs de treball.  

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP), 65 en contra (JxCat, ERC i PPC) 

i 53 abstencions (Cs i PSC-Units) 

15.- Aplicació de l’article 3.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, realitzant 

immediatament les avaluacions de riscos de totes les tasques operatives del Cos 

de Bombers i en tots aquells àmbits de l’Administració Pública on restin pendents 

d’efectuar.  

S’accepta l’esmena 4 del GP CatECP  

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 63 en contra 

(JxCat i ERC) 

16.- Preparar el procés d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del 

transport sanitari de Catalunya. Amb la finalització de les actuals adjudicacions, si 

no s’ha fet efectiu abans, s’iniciarà la gestió i provisió pública. Els treballadors i 

les treballadores que presten serveis en aquests contractes seran subrogats i 

tindran la consideració de plantilla autònoma fins que no s’extingeixin els seus 

llocs de treball. 

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 65 en contra (JxCat, 

ERC i PPC) i 36 abstencions (Cs) 

 

 

 


