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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 LA CUP SOBRE LES NECESSITATS I LES 

REIVINDICACIONS SOCIALS I ELS PRESSUPOSTOS (302-00181/12)  

 

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

 

1.- La reducció d'un 50% en les llistes d'espera en l’atenció sanitària, en el 

termini de 6 mesos, pels següents casos: en la primera visita amb l’especialista, 

en la realització de proves diagnòstiques i en l’espera d’una intervenció 

quirúrgica. Per fer-ho efectiu es prioritzarà l'assistència als centres del SISCAT de 

titularitat pública, evitant les derivacions entre els centres que ocasionen 

problemes de mobilitat a les persones malaltes, quedant exclosos expressament 

els centres de titularitat privada. Això comporta la recuperació de la totalitat de 

l’activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris públics, optimitzant la 

utilització dels quiròfans en torn de matí i tarda i recuperant els llits que s'han 

eliminat o tancat provisionalment. Es dotarà del pressupost necessari i del 

personal del qual s'ha prescindit. 

Rebutjat: 28 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 69 en contra (JxCat, 

ERC i PPC) i 36 abstencions (Cs) 

2.- Iniciar el procés de modificació de la Llei 09/2017, del 27 de juny, 

d’universalització de l’assistència sanitària per lectura única amb l’objectiu de 

garantir l’accés universal a la salut a totes les persones, incloent-hi aquelles que 

no tinguin la condició de residents, especialment per garantir l’atenció sanitària a 

les dones i persones embarassades. 

Rebutjat: 4 vots a favor (CUP), 67 en contra (JxCat, ERC i PPC) i 60 

abstencions (Cs, PSC-Units i CatECP) 

3.- Deixar sense efecte la Instrucció 05/2019 Actuacions per evitar el frau de llei 

en l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec al CatSalut i per rescabalar 

despeses d’assistència sanitària en cas de frau de l lei, amb la finalitat de garantir 

la sostenibilitat del sistema sanitari públic.  

Rebutjat: 11 vots a favor (CatECP i CUP), 69 en contra (JxCat, ERC i PPC) 

i 53 abstencions (Cs i PSC-Units) 

4.- Realitzar una campanya específica d’Inspecció de Treball per a la igualtat 

salarial entre dones i homes que vetlli perquè les empreses en què les 

retribucions de les dones siguin inferiors a les dels homes per igual categoria 

s’acrediti la raó que ho justifica o, en cas contrari, a banda dels procediments 
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sancionadors que corresponguin, es presenti demanda d’ofici davant la jurisdicció 

social. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 65 en contra 

(JxCat i ERC) 

5.- Realitzar una campanya específica pel període 2020-2024 per part per la 

Inspecció de Treball de Catalunya en relació a les “Kellys” (dones responsables de 

la neteja als hotels). Les actuacions inspectores tindran com a objecte analitzar 

els següents elements: supòsits de cessió il·legal, conveni col·lectiu d’aplicació, 

hores treballades no retribuïdes i infracotització, avaluacions de riscos laborals 

adequades, ritmes de treball que puguin ser contraris a la normativa de Prevenció 

de Riscos Laborals, malalties professionals i assetjaments laborals i/o sexuals. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 65 en contra 

(JxCat i ERC) 

6.- Garantir que a tots els treballadors i treballadores dels sector públic català 

amb contractació temporal de més de 3 anys se’ls garanteixi alternativa 

ocupacional estable pel supòsit que s’amortitzi la seva plaça per cobertura de 

vacant i per la qual aquesta no els resulti adjudicada.  

Rebutjat: 11 vots a favor (CatECP i CUP), 65 en contra (JxCat i ERC) i 57 

abstencions (Cs, PSC-Units i PPC) 

7.- Aplicar un salari mínim pel conjunt de treballadors i treballadores del sector 

públic català de 1.239 € al mes per 14 mesades, en jornada ordinària a temps 

complet amb efectes a 1 de gener de 2020. 

Rebutjat: 11 vots a favor (CatECP i CUP), 86 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units i PPC) i 36 abstencions (Cs) 

8.- Paralitzar i revertir els tancaments de línies i grups de P-3, P-4 produïts i 

previstos en els cursos 2018-1019 i 2019-2020 de l’ensenyament públic. 

Rebutjat:64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 65 en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (PPC) 

9.- Garantir el finançament públic de l’escoles públiques de 0-3 anys d’acord amb 

les Mocions aprovades en aquesta Parlament. 

Aprovat: per unanimitat (133 vots a favor) 

10.- En relació als centres i serveis de la DGAIA, que s’iniciï un procés per la 

finalització de les vigents formes de gestió privada i es procedeixi a la 
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internalització dels serveis. 

Rebutjat: 47 vots a favor (Cs, CatECP i CUP) i 86 en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units i PPC) 

11.- Compliment de la Moció sobre la dignificació de l’atenció a la infància 

aprovada pel Parlament de Catalunya el 9 de febrer de 2017 i trasllat de l’informe 

sobre les obligacions que es deriven de la mateixa anualment mitjançant 

compareixença a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Rebutjat: 51 vots a favor (Cs, CatECP, CUP i PPC), 65 en contra (JxCat i 

ERC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

12.- Retirar el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les persones.  

Rebutjat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 65 en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (PPC) 

13.- Garantir que el sector públic català només podrà adjudicar contractes públics 

a les empreses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per 

escrit a pagar als seus treballadors i treballadores per l'execució de la prestació 

un salari d'almenys 1.239 €  per catorze mesades en relació a jornades laboral 

ordinàries a temps complet, així com a donar-hi compliment durant l'execució del 

contracte. En cas que l'oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no 

es presenti aquesta a requeriment del poder adjudicador, l’oferta quedarà exclosa 

de la valoració. Les empreses subcontractistes seran objecte també de l'anterior 

obligació. 

Rebutjat: 11 vots a favor (CatECP i CUP) i 122 en contra (Cs, JxCat, ERC, 

PSC-Units i PPC)  

14. 

a) Revisar la resolució de denegació de la renda garantida de ciutadania, ela-

borar un informe amb informació sobre les possibles denegacions justificades 

indegudament i compensar la pèrdua de drets, amn l’establiment d’un calen-dari 

de les mesures que calen per a resoldre els casos que se n’hagin detectat.  

b) Incorporar al Projecte de Pressupostos una actualització de l’Indicador de 

Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que suposi, com a minin, un increment 

igual al de l’IPC de Catalunya durant tot el període en el que no s’ha augmentat. 

S’accepta esmena 1 d’addició de GP de Ciutadans al punt 14 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 65 en contra 

(JxCat i ERC) 

15.- Donar compliment al  Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal 

investigador predoctoral en formació (EPIF) i per aquelles universitats públiques 
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que no ho hagin fet o acordat encara i aplicar els increments retributius a partir 

de l’1 de febrer de 2020 amb els corresponents efectes retroactius. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 65 en contra 

(JxCat i ERC) 

16.- En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del 

personal investigador predoctoral en formació (EPIF), tots els contractes 

predoctorals de personal investigador en formació el finançament del qual depèn 

del Capítol I (FPUs, FPIs, PIFs, AGAUR i altres modalitats) que s’extingeixin amb 

posterioritat a 15 de març de 2019 seran prorrogats pel màxim temps legal que 

possibilita la norma: 

a) Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys es 

prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin 

tenir una durada inferior a un any. 

b) Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el 

contracte assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, 

tenint en compte les característiques de l’activitat investigadora i l’impacte 

del grau de les limitacions en l’acompliment de l’activitat, amb l’informe 

favorable previ del servei públic d’ocupació competent, que a aquests 

efectes pot sol·licitar un informe dels equips tècnics de valoració i 

orientació de la discapacitat competents. 

Rebutjat: 47 vots a favor (Cs, CatECP i CUP), 64 en contra (JxCat i ERC) i 

21 abstencions (PSC-Units i PPC) 


