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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 D’ERC SOBRE EL SALARI MÍNIM CATALÀ DE 

REFERÈNCIA (302-00182/12)  

 

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

Atès l’estancament –i a vegades empitjorament- de les condicions salarials a 

Catalunya durant la darrera dècada, que s’ha traduït en un augment de la 

pobresa en el treball i en una desigualtat salarial elevada, el Parlament de 

Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

Aceptada la ESMENA 1 de JxCAT  

1. Aplicar el Salari Mínim de Referència Català a l’administració de la 

Generalitat, analitzant-ne prèviament l’impacte i la seva gradual 

introducció, prèvia negociació en els òrgans pertinents,  i incentivar a 

la resta d’administracions públiques que també el prenguin com a 

referència.  

2. Promoure en els espais de concertació social de la Generalitat de Catalunya 

el Salari Mínim de Referència Català com a eina per a remoure les 

desigualtats en el marc català de relacions laborals, sobretot per a reduir 

les desigualtats de gènere, tenint en compte que l’establiment del Salari 

Mínim de Referencia te una incidència substancialment més elevada per a 

les dones que per als homes.  

Aprovats: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 2 en contra (PPC) i 

53 abstencions (Cs i PSC-Units) 

3. Impulsar la introducció de clàusules en les licitacions de contractes 

públics per tal que les empreses   tinguin en compte el Salari Mínim 

de Referència Català a l’hora d’establir els salaris dels seus 

treballadors. 

Aprovat: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 38 en contra (Cs i 

PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

4. Exigir al Govern de l’Estat que el Salari Mínim Interprofessional que 

es fixi anualment pel conjunt de l’Estat sigui diferenciat, i per un 

import mínim del 60% del salari mitjà de cada Comunitat Autònoma, 

seguint les recomanacions de la resolució 2008/2034 del Parlament 
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Europeu i la Resolució 17/XI del Ple d’Emergència Social del 

Parlament de Catalunya.  

Aprovat: 67 vots a favor (JxCat, ERC i CUP), 55 en contra (Cs, PSC-Units i 

PPC) i 7 abstencions (CatECP) 

  
 


