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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-Units SOBRE LA SITUACIÓ DELS CENTRES 

ESPECIALS DE TREBALL (Tram. 302-00103/12) 

 

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

 

1. Destinar, com a mínim, 100 milions d’euros provinents de la Conferència 
Sectorial de Treball a subvencionar el 50% del Salari Mínim Interprofessionals a 

tots els treballadors/es dels Centres Especials de Treball amb discapacitat física, 
i el 55% als d’especials dificultats, tal i com marquen els criteris establers per la 
pròpia Conferència Sectorial de desembre de 2018 i febrer de 2019. 

 
Aprovat:  66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 50 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

2. Fer efectiu, en el termini d’un mes des de l’aprovació de la present moció, el 

pagament de les subvencions pendents de l’any 2018 i del primer trimestre de 
2019 als Centres Especials de Treball a Catalunya.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DELS GP DE JXCAT I ERC  

Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 

 

3. Comprometre i comunicar a les entitats, el calendari dels pagaments pendents 
als Centres Especials de Treball per al 2019, tant dels pendents com els 

previstos fins l’any 2020. Aquest calendari de pagaments haurà de preveure la 

tramitació de totes les convocatòries durant el primer trimestre de l’any i haurà de 

garantir el cobrament a 60 dies de les convocatòries tramitades.  
ESMENA TRANSACCIONAL AMB LES ESMENES NÚM. 2 DEL GP Cs i NÚM. 

1 DEL GP CatECP  

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 en 
contra (JxCat i ERC) 

 

4. Publicar de manera immediata una nova convocatòria d’ordres per a totes les 

línies de subvenció pendents i assegurar que l’any 2019 totes les ordres es 
publiquin abans dels mes d’octubre. 

 

Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 

 

5. Crear, anualment, un fons de rescabalament de 30 milions d’euros que 
garanteixi el cobrament de la subvenció de l’SMI i les USAP als centres 
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especials de treball, per a assegurar els drets dels treballadors i evitar la tensió 
de tresoreria dels centres especials de treball. 

 
Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 

 

6. Fer arribar als grups parlamentaris en el termini de tres mesos un informe 
detallat de la destinació de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de 

Treball 2019 i de l’execució pressupostària de tots els seus eixos, i de tots els 
fons propis del Govern destinats a centres especials de treball dels anys 2017, 

2018 i 2019 i successius, i publicar anualment aquests informes al Portal de la 
Transparència de la Generalitat. 

 

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 
abstencions (JxCat i ERC) 

 

7. Assegurar que tots el Centres Especials de Treball a Catalunya apliquin 
l’increment del Salari Mínim Interprofessional als seus treballadors/es. 

 
Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 

abstencions (JxCat i ERC) 

 

8. En el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, convocar a les 

entitats més representatives del sector dels Centres Especials de Treball i de les 
diferents tipologies de discapacitat, per tal d’acordar un calendari on el Govern 

es comprometi amb el sector a: 

 
Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

8.1. Recuperar les subvencions per a la inversió, l’equilibri financer, el suport 
gerencial i la creació dels llocs de treball destinades als Centres 
Especials de Treball que han estat retallades en els darrers anys.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP CatECP 

Aprovat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 en 

contra (JxCat i ERC) 
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8.2. Incrementar les tarifes de fiançament dels serveis assistencials, 
recuperant el 9,33% perdut entre 2008 i 2018, més la ponderació que 

correspongui a l’any 2019 i els posteriors.  
ESMENA TRANSACCIONAL AMB LES ESMENES NÚM. 3 DEL GP Cs 

I NÚM. 1 DEL SP CUP  

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 en 
contra (JxCat i ERC) 

 

8.3. Elaborar una planificació clara i plurianual del finançament dels Centres 

Especials de Treball, amb l’objectiu de donar seguretat i estabilitat al 
sector, preveient a mig termini passar de la via de la subvenció a la 
concertació.  

ESMENA TRANSACCIONAL AMB LES ESMENES NÚM. 4 DEL GP Cs 
I NÚM. 3 DEL GP CatECP  

Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 en 
contra (JxCat i ERC) 

 

8.4. Elaborar un nou model de treball protegit, amb la participació i el 
consens de totes les organitzacions representatives del sector, dotat 

amb els recursos econòmics i humans suficients provinents del Govern 
de Catalunya i que estableixi, si així es considera convenient, un 
increment en la subvenció de l’SMI que superi l’establert per llei, la 

garantia de l’accés al treball de les persones amb discapacitat i 
d’especials dificultats, i/o la creació de nous organismes públics per a la 

seva gestió 
ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP CUP 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 3 

abstencions (PPC) 
 

8.5. Dissenyar un itinerari assistencial i de recursos que solucioni els 
problemes relatius a l’envelliment prematur dels treballadors i 
treballadores dels Centres Especials de Treball. 

 
Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 

 

9. Dotar les empreses i les entitats dels recursos econòmics i humans suficients 
que destinats a la inserció laboral en l’empresa ordinària i asseguri el suport 

individual per a les persones amb discapacitat a Catalunya. 

 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 
abstencions (JxCat i ERC) 

 

10.Incrementar notablement, durant l’any 2019 i 2020, les insercions al mercat de 

treball ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d’inspeccions 
laborals a les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de 
treball de la Llei general de persones amb discapacitat i de la seva inclusió 

social, incrementant en un 30% el pressupost destinat a la inserció laboral i a la 
contractació per part de l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la 

transició cap al treball ordinari. Garantir que l’increment de recursos destinats a 
la inserció laboral en l’empresa ordinària no anirà en detriment dels recursos 
necessaris per a mantenir, com a mínim, el nombre actual de places ofertades 

als CETs.  
ESMENA TRANSACCIONAL AMB LES ESMENES NÚM. 5 GL GP Cs I NÚM. 4 

DEL GP CatECP  

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 
abstencions (JxCat i ERC) 

 

11.Incrementar en l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat la reserva de places 

per a persones amb discapacitat. 

 
Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 

abstencions (JxCat i ERC) 

12. Establir en els plecs de contractes mesures de control del compliment, per les 

empreses contractistes de la Generalitat i de les altres administracions 
públiques catalanes, de la legislació vigent amb relació a les persones amb 
discapacitat d’acord amb les clàusules de responsabilitat social contingudes en 

el contracte.  
S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 15 DEL GP JXCAT I DEL GP ERC 

Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 

 

NOU PUNT 

12.bis. Instar al Govern de la Generalitat a que presenti i acordi amb la resta de 
Comunitats Autònomes presents a la Conferència Sectorial nous criteris de 

distribució dels recursos per als CETs per a que la distribució es correspongui amb 
el volum de treballadors i treballadores amb discapacitat o amb especials 
dificultats existents a cada Comunitat Autònoma.  

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 5 DEL GP CatECP  

Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 


