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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 CatECP SOBRE LA PRECARIETAT LABORAL (Tram. 

302-00108/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

Inspecció laboral: 

Acceptem l’esmena 1 del GP Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar 

De modificació del punt 1 

1. Continuar treballant en el marc de col·laboració amb el Ministeri competent 

en matèria de treball en les properes convocatòries d´ampliació de places 

d´inspectors i d´inspectores de treball pel territori de Catalunya. 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (127 vots a favor)  

 

Sinistralitat laboral: 

2. Recuperar els acords de la Moció 32/XI, sobre les polítiques de salut laboral 

i garantir el seu compliment. 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (127 vots a favor)  

 

Renda Garantida:  

3. Publicar d’immediat el Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania 

garantint que facilita la compatibilització d’aquesta amb les rendes del 

treball a temps parcial i que no arriben a tenir ingressos superiors a l ’IRSC, 

així com que es resolen les lectures restrictives de l’aplicació de la llei per 

accedir al dret a la RGC. 

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

abstencions (JxCat i ERC) 

4. Portar a terme la quantificació de recursos econòmics i de personal ne-

cessaris per a resoldre les mancances existents al Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies i així garantir la correcta execució de la Llei de la 

Renda Garantida. En base a aquesta quantificació obrir la convocatòria 

pública d’ocupació per tal de revertir l’externalització de serveis de gestió a 

l’empresa Deloitte. 
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Aprovat:  65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 en 

contra (JxCat i ERC) (aquest punt s’ha aprovat en tercera votació, després que 

a les dues primeres es produïssin empats) 

 

Acceptem l’esmena 1 del GP de Ciutadans 

De modificació del punt 5 

5. Donar compliment al punt I.b de la Moció 24/XII del Parlament de Catalunya 

sobre la desprotecció social. Per tal de realitzar una revisió de les 

resolucions de denegació de la Renda Garantida de Ciutadania, elaborar un 

informe que contingui informació sobre les possibles denegacions 

indegudament Justificades i compensar la pèrdua de drets amb l'establiment 

d'un calendari de les mesures que cal dur a terme per a resoldre els casos 

que s'hagin detectat. 

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

abstencions (JxCat i ERC) 

 

Acceptem l’esmena 2 del GP de Ciutadans 

D´addició d´un nou punt 5 bis  

5.bis) Donar compliment al punt 91.f de la Resolució 90/XII del Parlament 

de Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern, per tal de fer 

efectiu el silenci administratiu positiu establert per la Llei 14/2017, de la 

Renda Garantida de Ciutadania, per a que la falta de resposta de 

l'Administració no comporti la denegació de la prestació ni la pèrdua de 

drets per als ciutadans. 

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

abstencions (JxCat i ERC) 

 

Acceptem l’esmena 3 del GP de Ciutadans 

D´addició d´un nou punt 5 ter  

5.ter) Donar compliment a la Resolució 240/XII del Parlament de Catalunya 

sobre l'evolució de l'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania, per tal 

de realitzar i presentar en seu parlamentària un estudi sobre els motius que 
porten a les persones que han sol·licitat la Renda Garantida de Ciutadania a 

no acollir-se a la prestació complementària d'activació i inserció. 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 
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Acceptem l’esmena 1 del SP de la Candidatura d'Unitat Popular - 

Crida Constituent 

D´addició d´un nou punt 5 quater 

5 quater) Que en l’exercici de revisió d’expedients es prioritzi les persones sense llar 

i les famílies monoparentals amb fills a càrrec. Al respecte es farà un informe amb 

màxima celeritat sobre les denegacions de prestacions realitzades a aquests dos 

col·lectius.  

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

abstencions (JxCat i ERC) 

 

Acceptem l’esmena 2 del SP de la Candidatura d'Unitat Popular - 

Crida Constituent 

D'addició d'un nou punt 5 quinquines  

5quinquies) Complir plenament la resolució 114/2019 de la GAIP i obrir una 

investigació amb exigència de responsabilitats sobre els incompliments que 

estableix la dita resolució. De la mateixa manera que actualitzi 

mensualment la informació al web del Departament de Treball sobre la 

RGC. 

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

abstencions (JxCat i ERC) 

 

El Parlament de Catalunya: 

Reforma laboral  

Acceptem l’esmena 3 del SP de la Candidatura d'Unitat Popular - 

Crida Constituent 

De substitució del punt 6 

6. Considerar que les contrareformes laborals derivades de la Llei 35/2010 (i 

anterior Reial Decret-llei 10/2010) i la Llei 3/2012 (i anterior Reial Decret-

llei 3/2012) han transformat ocupació estable en precària, han facilitat la 

destrucció d’ocupació i resulta injusta pels treballadors i les treballadores, 

per això es fan necessàries la seves derogacions. 

Aprovat:  72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 3 en contra 

(PPC) i 52 abstencions (Cs i PSC-Units) 
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Transaccions del punt 7 amb SP de la Candidatura d'Unitat Popular  

 

7. Expressar la conveniència que els grups polítics amb representació a les Cort 

Generals impulsin les iniciatives legislatives escaients per modificar el Reial 

decret legislatiu 2/2015, per recuperar la regulació anterior a 17 de juny de 

2010 en relació a: 

a) La necessària intervenció de la Autoritat Laboral per aprovar els Expedients de Regulació 

d’Ocupació (actual Procediment d’Extinció de Contractes) i expedients de Suspensió i reducció de 

contractes. 

b) Les normes de legitimació, naturalesa, efectes, tramitació, aplicació i interpretació dels convenis 

col·lectius.  

c) La impossibilitat d’inaplicació del règim salarial dels convenis col·lectius sectorials, la ultraactivitat, 

i la preferència aplicativa del conveni d’empresa en relació al del sector sobre algunes matèries.  

d) Les indemnitzacions i  els salaris de tramitació  

e) La regulació de l’extinció objectiva de contractes i les causes d’extinció, suspensió i reducció de 

jornada de caràcter col·lectiu (ERO’s i ERTE’s). 

f) La regulació dels contractes temporals, el contracte indefinit, contracte a temps parcial,  

classificació professional i la modificació substancial de condicions de treball.  

Aprovat:  88 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 3 en 

contra (PPC) i 36 abstencions (Cs) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Empreses en crisi: 

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir la iniciativa política 

proactiva necessària per evitar la deslocalització d’empreses de Catalunya, 

especialment aquelles amb coneixement estratègic per al desenvolupament 

industrial de Catalunya. 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

9. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als treballadors i 

treballadores d’empreses en crisi com Nissan, Codorniu, entre d’altres, i 

insta el Govern de la Generalitat a assegurar un paper mediador actiu per 

evitar la pèrdua de llocs de treball. 
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Aprovat:  PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Dignificació salarial: 

Acceptem l’esmena 6 del GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 10 

10. Estudiar, en el marc del Consell de Relacions Laborals, la situació sobre els 

salaris a la negociació col·lectiva catalana per tal de formular recomanacions 

al respecte per a la recuperació salarial i l´establiment de salaris dignes 

com a element dinamitzador de l´economia. 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

 

Acceptem l’esmena 7 del GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 11 

 

11. Impulsar en aquest marc de concertació del Consell de Relacions Laborals, 

l´elaboració d´eines que facilitin l´aplicació dels convenis sectorials de 

referència a l´activitat de contractació pública i proposin, en el seu cas, 

salaris mínims de referència.  

Aprovat:  124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) 

i 3 abstencions (PPC) 

12. Promoure i  impulsar 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:  88 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 39 

abstencions (Cs i PPC) 

13. Revisar l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en l’horitzó 

d’apropar-lo en els propers anys a l’objectiu que, en relació al salari mínim, 

determina la Carta Social Europea. 

Aprovat:  63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP) i 64 

abstencions (JxCat, ERC i PPC) 
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Acceptem l’esmena 8 del GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 14 

14. Establir un certificat de responsabilitat social que pugui ser valorat o exigit 

per les administracions públiques per garantir que no se celebren contractes 

amb aquelles empreses que no respectin els drets de les persones 

treballadores, o imposin condicions precàries de treball, o hagin estat 

sancionades per l'autoritat laboral per incompliments greus d'acord amb el 

que estipula la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (LISOS), o 

condemnades per sentència dels tribunals de justícia per vulneració de drets 

laborals o fonamentals de les seves treballadores o treballadors. 

Aprovat:  124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) 

i 3 abstencions (PPC) 

 

Pla de xoc per l’ocupació: 

15. Amb la perspectiva de l´Acord interprofessional de Catalunya 2018-2020, 

acordar des de la concertació social  presentar, en el termini de tres mesos, 

un pla de xoc per a l´ocupació com a instrument de garantia i confiança per 

a la recuperació de l’ocupació i el millorament de l’ocupabilitat de les 

persones aturades, amb especial incidència en els col·lectius més 

vulnerables, entre els quals hi ha els joves, els més grans de quaranta-cinc 

anys i els aturats de llarga durada. 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

 

Ocupació amb perspectiva de gènere: 

Acceptem l’esmena 9 del GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

D´modificació del punt 16   

16. Presentar en els propers 5 mesos un programa per a assegurar que el 

Servei Públic Català d'Ocupació prioritza en els seus objectius de superació 

de la segregació ocupacional i laboral, prestant especial atenció a la 

discriminació i sobreexplotació de les dones migrants i amb discriminacions 

múltiples afavorint la seva plena integració social i laboral. 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 
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Transaccions del punt 17 amb Ciutadans  

17. Donar compliment a la Moció 73/XII del Parlament de Catalunya sobre el 

garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les 

persones LCTBI+, i a la Resolució 185/XII del Parlament dé Catalunya sobre 

la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones transgènere, mitjançant les 

actuacions següents:  

a) Elaborar un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones 

transgènere.  

b) Elaborar en el propers 3 mesos un programa d'inserció sociolaboral 

adreçat específicament al col·lectiu de persones transgènere, que inclogui 

itineraris personalitzats en orientació, formació i qualificació professionals, i 

també els recursos necessaris per a facilitar la visibilització i la denúncia de 

les discriminacions, d'acord amb el que estableix la Llei 11/2014, per a 

garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 

per a eradicar rhomofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  

c) Fer una campanya contra l'estigmatització i la discriminació de les 

persones transgènere que elimini els prejudicis en la contractació d'aquestes 

persones.  

d) Iniciar una campanya informativa sobre la inserció laboral de les 

persones transsexuals. 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

(El Grup de JxCat ha demanat que consti en acta que en el punt 17.b volien 

abstenir-se).   

18. Per tal de reduir la bretxa de gènere en els sectors o professions amb 

menys presencià de dones, el Govern adoptarà mesures per incrementar 

l'oferta formativa per a dones a través del SOC. 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (126 vots a favor) 

 

Acceptem l’esmena 5 del PSC  

D´addició d´un nou punt  

19. Convocar, en els propers tres mesos, un grup de treball que tingui per 

temàtica l´establiment d´un Marc Català de Qualitat de les Pràctiques. 

Aprovat:  63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 

abstencions (JxCat i ERC) 
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Acceptem l’esmena 5 del GP de Ciutadans  

D´addició d´un nou punt  

 

20. Impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb dimensió de 

gènere per poder intervenir i garantir la seguretat i la salut de les dones en 

el seu lloc de treball, tal com es aprovar al punt 2.c de la Moció 117/XI del 

Parlament de Catalunya sobre la pobresa femenina. 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (126 vots a favor) 

 

 

Acceptem l’esmena 5 del SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 

Constituent 

D'addició d'un nou punt  

21. Aprovar el present any un Decret Llei perquè, en aplicació del article 61.6 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.  

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

abstencions (JxCat i ERC) 

 

Acceptem l’esmena 6 del SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 

Constituent 

D'addició d'un nou punt.  

22.  Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació púb lica els criteris que 

possibilita la Disposició Transitòria Quarta 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. 

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

abstencions (JxCat i ERC) 
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Acceptem l’esmena 7 del SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 

Constituent 

D'addició d'un nou punt.  

23. 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 

quedin s’aprovi Decret llei d’aplicació del supòsits de l’article 61.6 de l’EBEP es 

pugui realitzar una nova convocatòria amb el mateix objecte i en tot cas en 

present any. 

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

abstencions (JxCat i ERC) 

 

Acceptem l’esmena 8 del SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 

Constituent 

D'addició d'un nou punt. 

24. 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 es troba adscrita per un funcionari o funcionària 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:  26 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 36 en contra (Cs) 
i 65 abstencions  (JxCat, ERC i PPC) 

 

Acceptem l’esmena 9 del SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 

Constituent 

D'addició d'un nou punt.  

25. Realitzar, abans que finalitzi el present any, un estudi sobre els supòsits de 

frau de llei en la contractació del professorat associat de les universitats 

públiques catalanes. Una vegada fet l’estudi procedir, en compliment de la 

legalitat vigent, a transformar immediatament en contractes indefinits als 

contactats associats que desenvolupin activitats estructural i no realitzin la seva 

activitat professional principal fora de la universitat. 

Aprovat:  26 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) i 101 abstencions (Cs, 

JxCat, ERC i PPC) 
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Acceptem l’esmena 10 del SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 

Constituent 

D'addició d'un nou punt.  

26. Realitzar, abans que finalitzi el present any, un estudi sobre els supòsits de 

frau de llei en la contractació del personal de tot el personal investigador de les 

universitats públiques catalanes. Una vegada fet l’estudi procedir, en compliment 

de la legalitat vigent, a transformar immediatament a la figura contractual que 

legalment hagi de correspondre. 

Aprovat:  63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP) i 64 abstencions 

(JxCat, ERC i PPC) 

 

 

 
 


