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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 CSQP SOBRE EL DRET AL TREBALL DIGNE I LA 
GENERACIÓ D’OCUPACIÓ 

 

Marc de relacions laborals 

1. El Parlament de Catalunya es compromet a incorporar com una de les primeres 
i principals prioritats objecte d’estudi a la comissió d’estudi del Procés Constituent 
un model de relacions laborals per Catalunya que defineixi les característiques del 
dret a un treball de qualitat i un salari digne, les mesures de redistribució de la 
riquesa que poden permetre generar ocupació de qualitat, les garanties de la 
negociació col·lectiva i la participació dels treballadors en l’empresa, i les 
garanties de respecte, igualtat i no discriminació en l’entorn laboral. 

Aprovat :  72 vots a favor (JxSí i CSQP), 34 en contra (C’s i PPC) i 23 
abstencions (PSC i CUP) 
 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat en el marc de 
l'article 45.4 de l'Estatut a consolidar la construcció d'un espai català de relacions 
laborals estable, per tal de fomentar el diàleg i la concertació social, la negociació 
col·lectiva i la resolució extrajudicial de conflictes, reforçar el paper dels 
interlocutors socials i establir espais de concertació de les polítiques 
socioeconómiques, com alternativa a les reformes laborals que han facilitat la 
desregulació i la pèrdua de drets i de capacitat salarial dels treballadors i les 
treballadores.  (transacció amb esmena 1 de JxS i esmena 1 SOC) 

Aprovat :  118 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 en contra 
(PPC) 
 

Reforma laboral 

3. El Parlament de Catalunya considera que la reforma laboral aplicada a partir el 
2012 ha estat ineficaç per a generar ocupació, inútil per aturar el tancament 
d’empreses i injusta per a les persones treballadores, i demana al Congrés dels 
Diputats la presa en consideració de les iniciatives necessàries per a la seva 
derogació.  

Aprovat :  95 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 11 en contra (PPC) i 23 
abstencions (C’s) 
 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern d ela Generalitat a presentar-li en el 
període de tres mesos un Projecte de Proposició de llei al Congrés dels Diputats 
de modificació de la Llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat 
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laboral que recuperi la regulació anterior a setembre del 2010 en relació a: 

a. La capacitat de l’autoritat laboral i l’autorització administrativa prèvia en els 
conflictes laborals 

b. Els drets i els mecanismes de la negociació col·lectiva en totes les situacions 
empresarials estables i sobrevingudes 

c. La força vinculant i el manteniment d ela vigència dels convenis col·lectius 

d. Les garanties i les indemnitzacions en cas d’extinció de contractes 

e. La regulació de les causes objectives d’acomiadament 

f. La regulació contractual 

Rebutjat :  26 vots a favor (PSC i CSQP), 72 en contra (JxSí i PPC) i 31 
abstencions (C’s i CUP) 
 

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, amb la 
perspectiva de l'Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017, a acordar des 
de la concertació social i a presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un Pla 
de xoc per a l'ocupació, com a instrument de garantia i confiança per a la 
recuperació de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones aturades, 
amb especial incidència als col·lectius més vulnerables, entre ells els joves i els 
majors de 45 anys i els aturats de llarga durada.  (transacció amb esmena 3 
de JxS i esmena 2 SOC) 

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 
termini de sis mesos un pla d’actuació pel millor aprofitament dels recursos del 
Fons Social Europeu (Pla 2014-2010) en relació a la promoció de l’ocupació de 
qualitat.  (transacció amb esmena 4 de JxS ) 

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar, de la mà 
de les organitzacions Juvenils més representatives, el programa Garantia Juvenil 
2014-2020 per tal d'incloure en el Pla d'actuació d’aquesta legislatura iniciatives i 
inversions que tinguin com a objectiu l'ocupació de qualitat, amb drets, sous i 
condicions de treball dignes i evitin la precarització laboral dels i les joves.  
(transacció amb esmena 5 de JxS i esmena 3 SOC) 

Aprovat :  Unanimitat (131 vots a favor) 

7 ter. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a completar els 
programes de foment de la ocupació i foment empresarial, pobrament executats 
en l’exercici 2015. 

Aprovat :  68 vots a favor (C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 61 abstencions 
(JxSí) 
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Serveis d’ocupació 

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir en el 
desplegament reglamentari de la Llei del SOC 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 administracions locals i la garantia 
de dotació dels recursos humans, materials i econòmics necessaris per la seva 
eficàcia. 

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incrementar els 
recursos humans a disposició de les oficines del SOC per desenvolupar les 
tasques d’orientació i intermediació en la recerca d’ocupació, definint l’estructura 
i la relació de llocs de treball necessaris i suficients d’aquestes oficines. 

9 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a articular 
mecanismes de coordinació i actuació conjunta i estratègica del SOC amb 
empreses, centres de formació professional, universitats, vivers d'empreses, i 
altres agents del món econòmic, per tal de millorar l'eficiència del mercat de 
treball 

Qualitat de l’ocupació 

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 
termini de tres mesos un calendari prioritzat amb una selecció de mesures 
urgents de promoció i de control de les activitats de prevenció a les empreses, 
dins del III Pla de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, per tal de frenar 
l’increment de la sinistralitat per accidents de treball 

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 
termini més breu possible un pla d’inspecció específic a executar en aquesta 
legislatura que contempli mesures de formació i assessorament a empreses i que 
permeti avaluar l’efectivitat i l’acompliment dels principis d’igualtat en el treball i 
de no discriminació per raó de sexe, origen, edat, discapacitat o condició social, 
aportant els recursos necessaris per a fer-ho possible de manera efectiva.  
(transacció amb esmena 8 de JxS i esmena 5 PPC) 

Aprovat :  Unanimitat (131 vots a favor) 

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 
termini més breu possible, per poder-lo executar en aquesta legislatura, un pla 
d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya que situï les prioritats de 
l’autoritat laboral en relació a les conductes contràries als drets laborals o 
irregulars en la seva aplicació i desenvolupament.  (transacció amb esmena 9 
de JxS) 

Aprovat :  119 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 abstencions 
(PPC) 
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Dignificació salarial. 

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar de 
manera urgent els agents socials i econòmics a una mesa per la concertació en 
matèria salarial per tal d’arribar a un acord nacional per a la recuperació salarial i 
l’establiment de salaris dignes com a element dinamitzador de l’economia. 

Aprovat :  97 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 11 en contra (PPC) i 23 
abstencions (C’s) 

13.bis. El Parlament insta al Govern a instar al Govern de I ‘Estat a pujar el salari 
mínim interprofessional perquè assoleixi en el termini de 2 legislatures, el 60% 
del salari mitjà net, que és la quantia que assenyala la Carta Social Europea com 
a retribució mínima suficient, tot tendint cap a un salari mínim europeu. 

Aprovat :  97 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 11 en contra (PPC) i 23 
abstencions (C’s) 

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un 
acord entre organitzacions sindicals i empresarials representatives per fixar un 
salari mínim de referència que hauran de respectar totes aquelles empreses que 
contractin amb el govern de la Generalitat. 

Aprovat :  120 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 abstencions 
(PPC) 

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure dins 
del marc de relacions del Govern amb el món local, acords de ciutat que permetin 
establir de manera concertada entre administracions locals, sindicats i 
empresaris, l’establiment d’un salari mínim de ciutat amb l’objectiu que sigui 
respectat per aquelles empreses que contractin amb els ajuntaments o altres 
administracions locals. 

Aprovat :  120 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 abstencions 
(PPC) 

16. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en el marc del projecte de 
llei de pressupostos per al 2016, amb la voluntat d’anar-lo apropant en els 
propers anys a l’objectiu que, en relació al salari mínim, determina la Carta Social 
Europea.  (transacció amb esmena 11 de JxS) 

Empreses en crisi 

17. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a tenir la 
iniciativa política proactiva necessària per evitar la deslocalització d’empreses de 
Catalunya, especialment aquelles amb coneixement estratègic per al 
desenvolupament industrial del país. 
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18. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als treballadors i 
treballadores d’empreses en crisi com Covestro, Ercros, General Electric, Delphi, 
Bacardí, entre d’altres, i insta el Govern d ela Generalitat a assegurar un paper 
mediador actiu per evitar la pèrdua de llocs de treball.  

Aprovat :  Unanimitat (131 vots a favor) 

 

 


