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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 DEL PSC SOBRE L’OCUPACIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Igualtat Salarial
1. Presentar en el termini de tres mesos, a través de la web
www.transparencia.gencat.cat, la informació relativa de la presència de dones
a les gerències d’empreses públiques, organismes públics, fundacions i
consorcis de la Generalitat i dels ens locals.
TRANSACCIÓ ESMENA 1 DE C’S
2. Presentar al Parlament un informe de diagnosi sobre la situació de la
desigualtat salarial de gènere de Catalunya, en aquest període de sessions,
amb el propòsit de tenir informació recent i detallada per de lluitar contra les
desigualtats salarials.
ACCEPTACIÓ ESMENA 2 DE JS
3. Elaborar i presentar al Parlament, en aquest període de sessions, un informe
per avaluar l’eficiència de les actuals polítiques actives d’ocupació destinades a
la igualtat de gènere, per tal de proposar accions de futur.
4. Desenvolupar un Pla d’Igualtat Retributiva, treballant amb l’àmbit social i
empresarial, la reducció de l’escletxa salarial entre homes i dones i introduint
la lluita contra la desigualtat salarial dins dels Plans d’Igualtat de les empreses.
5. Desplegar els articles de competència del TASF de la Llei d’igualtat de Catalunya
el més aviat possible, i presentar el projecte d’agents per la igualtat a les
empreses a la Comissió de Treball, en aquest període de sessions.
ACCEPTACIÓ ESMENA 5 DE JS
Crisi d’empreses
6. Crear i convocar, en aquest període de sessions, una Taula amb administracions
i agents socials i econòmics per impulsar un Pacte pel Treball, que busqui
transformar el creixement econòmic en benestar pels ciutadans/es, amb
l’objectiu de:
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a) Posar en el centre del debat el model productiu
b) Basar-se en el diàleg social per abordar mecanismes de garantia de la
protecció
dels drets laborals
c) Focalitzar-se en la creació d’ocupació de qualitat, amb salaris dignes i
estable.
ACCEPTACIÓ ESMENES 1 I 2 DE CUP
7. Presentar, en aquest període de sessions, un informe al Parlament sobre les
indústries que han tancat o traslladat les seves plantes, analitzant les causes i
les actuacions del Govern per evitar el seu tancament o trasllat.

Aprovat : Unanimitat (131 vots a favor)
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
8. Potenciar el SOC com a veritable servei públic d´acompanyament als i les
desocupades, comprometent-se el Govern a recuperar l´aportació de
recursos propis en el proper projecte de llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya als nivells de 2010.
Aprovat :
121 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i PPC) i 8
abstencions (CUP)
9. Presentar al Parlament, en aquest període de sessions, un informe sobre l’estat
actual del Servei d’Ocupació de Catalunya (ràtios de personal d’atenció al
públic i administratiu a cada oficina, percentatge d’inserció, relació dels llocs de
treball...).
10. Potenciar la col·laboració amb els ajuntaments en l’àmbit de l’ocupació, sense
perjudici de les tasques del SOC i sempre amb la dotació de recursos
corresponent, per tal de donar una millor resposta als desocupats/des.
11. Recuperar, en el mínim temps possible, la dotació de llocs de treball del Servei
d’Ocupació de Catalunya per poder oferir els serveis bàsics d’orientació i
formació per a l’acreditació de 150.000 per¬sones cada any i per a l’increment
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progressiu de la ràtio d’orientadors per arribar a un per cada 300 aturats, tot
tendint a assolir la mitjana recomanada per l’OIT, que és de 85 aturats per
cada orientador.»
TRANSACCIÓ AMB ESMENA 10 DE JxS
12. Assegurar que després dels processos de promoció interna del personal de la
Generalitat que es portin a terme, no s’amortitzarà cap de les places vacants
que en resultin i es mantindran en aquests llocs de treball vacant a les
persones interines que actualment ocupen aquestes places.
TRANSACCIÓ ESMENA 1 CSQP
13. Definir l’estructura de les oficines de Treball i la relació de llocs de treball
suficients i necessaris per permetre realitzar tots els processos relacionats amb
l’ocupació des dels serveis públics, inclosa la intermediació, i evitar destinar
recursos humans innecessaris al programa d’agències de col·locació.»
14. Completar els programes de foment de l’ocupació i foment empresarial,
pobrament executats en l’exercici 2015.
ACCEPTACIÓ ESMENA 4 DEL PPC
Aprovat : Unanimitat (131 vots a favor)
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