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Text final de la Moció sobre l’acció econòmica per a 
combatre la concentració de la riquesa i les 
desigualtats socials (tram. 302-00048/13) 

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

1. Posar en marxa un pla pilot per establir un topall de salari màxim que 

garanteixi un ventall retributiu socialment just a empreses i entitats. 

1.1. Actualitzar els estudis per establir un salari mínim de referència 

català (SMR). 

Es transacciona amb l’esmena 2 dels GP ERC i JxCat 

1.2. Analitzar, en el marc del Consell de Diàleg Social, i tenint present la 

normativa bàsica de contractació pública, una clàusula tipus a incloure 

en les diferents convocatòries de la Generalitat de Catalunya per accedir 

a ajuts, subvencions, convenis, concerts o encàrrecs d'obres i serveis, 

que estableixi compromisos en relació al SMR i la possibilitat d’establir 

un pla pilot català que determini un ventall retributiu socialment just 

per empreses i entitats. 

Es transacciona amb l’esmena 3 dels GP ERC i JxCat 

1.3. Aplicar a les empreses, ens públics i consorcis amb participació 

majoritària de la Generalitat de Catalunya la limitació de salari màxim 

que garanteixi el ventall acordat. 

Es transacciona amb l’esmena 4 dels GP ERC i JxCat 

 

2. Dotar a Catalunya d’un marc estratègic i legislatiu de contractació 

pública que simplifiqui processos i fixi criteris socials, laborals i 

ambientals amb l’aprovació d’una llei catalana de contractació pública. 

I de forma més àmplia, treballar per a: 

S’accepta l’esmena 5 dels GP ERC i JxCat 
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2.1. La introducció del Salari Mínim de Referencia Català en la política 

retributiva.  

2.2. La prevalença d'aplicació del conveni sectorial, per evitar les 

pràctiques de devaluació laboral via convenis d'Empresa que genera 

realitats de precarietat com, entre altres, la de les cambreres de pis. 

2.3. Introduir  l’estabilitat en les plantilles de les empreses que es 

presentin a les convocatòries com un factor de valoració positiva. 

  S’accepta l’esmena 6 dels GP ERC i JxCat 

3. En el marc de coordinació del Departament d'Empresa i Treball amb 

el Ministeri de Treball i Economia Social, col·laborar per la 

implementació d'un Pla de Xoc contra el frau en la contractació laboral 

en les plataformes digitals de repartiment. 

Es transacciona amb l’esmena 7 dels GP ERC i JxCat 

3.1. Reforçar l'acció inspectora contra els falsos autònoms d'aquestes 

plataformes 

3.2. Reforçar la formació i orientació laboral (FOL) i les accions de  

informació dels drets laborals a cicles de Grau Mig i Superior de 

formació de professional en col·laboració de les organitzacions 

representatives dels i les treballadores.   

Es transacciona amb l’esmena 8 dels GP ERC i JxCat 

4. Impulsar la Direcció General de Cures, Organització del Temps i 

Equitat en els Treballs per tal de desenvolupar actuacions per a la 

dignificació dels Treballs de la llar i les cures. 

S’accepta l’esmena 9 dels GP ERC i JxCat 

4.1. Mantenir els serveis per facilitar informació sobre les 

característiques de la contractació aquests treballs i crear i posar en 

marxa mecanismes públics que facilitin la contractació legal de les 
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treballadores de la llar, en plenitud de drets laborals i alta a la 

Seguretat social 

Es transacciona amb l’esmena 10 dels GP ERC i JxCat 

4.2. Desenvolupar mesures d'informació i sensibilització social per a la 

contractació legal.  

4.3. Promoure formació específica per a prevenció de riscos laborals i 

assessorament jurídic sobre els drets socials i laborals així com la 

creació d'un sistema de comunicació per denunciar els abusos laborals i 

sexuals de les treballadores de la llar i les cures en l'exercici de la seva 

feina per part dels ocupadors. 

4.4. Oferir accions de formació i processos d'acreditacions de 

competències per a les treballadores de la llar i persones cuidadores en 

situació regular o en situació administrativa irregular  

Es transacciona amb l’esmena 11 dels GP ERC i JxCat 

5. presentar un pla d'acció específic per combatre la morositat 

empresarial. 

S’accepta l’esmena 13 dels GP ERC i JxCat 

5.1. Fer un seguiment periòdic, mitjançant l’instrument adient, de la morositat 

que permeti disposar d'informació de la seva realitat i evolució. 

Es transacciona amb l’esmena 13 dels GP ERC i JxCat 

5.2. Fer propostes d'acció i, si s'escau, sancions, davant dels abusos de poder i 

posició de domini en les relacions econòmiques entre empreses.  

5.3 Establir mesures que donin suport a la viabilitat financera de les Pimes 

afecta des per l'abús de morositat. 

 

 


