
CTASF 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies  
Parlament de Catalunya 

Sessió 34. Dimecres, 25 de novembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actua-
cions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de 
Óxido de Etileno (Iqoxe). Tram. 354-00236/12. Yolanda López Fernández, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa. 

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació 
de l'empresa Te Connectivity. Tram. 354-00410/12. Yolanda López Fernán-
dez, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió 
dels ajuts als autònoms durant el 9 i el 10 de novembre de 2020. Tram. 354-
00416/12. Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candi-
datura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud 
de sessió informativa. 

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió 
dels ajuts als autònoms i les microempreses per a fer front als efectes de les 
mesures adoptades enfront de la Covid-19. Tram. 354-00417/12. Santi Ro-
dríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre 
la gestió dels ajuts als autònoms i les microempreses per a fer front als efec-
tes de les mesures adoptades enfront de la Covid-19. Tram. 354-00418/12. 
Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els ajuts 
als autònoms. Tram. 354-00422/12. Yolanda López Fernández, del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 
de sessió informativa. 
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7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb els consellers de Treball, Afers Socials i Famílies i de Polítiques 
Digitals i Administració Pública sobre el col·lapse del web per a sol·licitar els 
ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica d'autònoms i microempre-
ses davant la Covid-19. Tram. 354-00429/12. Pol Gibert Horcas, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 
de sessió informativa. 

8. Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de 
TE Connectivity Spain, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el tanca-
ment de l'empresa. Tram. 356-00925/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

9. Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de 
Motherson Sintermetal Products, de Ripollet (Vallès Occidental), davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els acords 
per a l'extinció de l'activitat. Tram. 356-00926/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Re-
publicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Uni-
tat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença. 

10. Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l'amiant. 
Tram. 250-00401/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 189, 23; esmenes: BOPC 229, 3). 

11. Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de xoc laboral per a do-
nes i joves menors de trenta-cinc anys. Tram. 250-01413/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 649, 61; esmenes: BOPC 721, 10). 

12. Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les polítiques d'ocupa-
ció. Tram. 250-01458/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 671, 62). 

13. Proposta de resolució sobre la definició d'un pla de conciliació laboral per 
als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual per a afrontar la 
segona onada de Covid-19. Tram. 250-01504/12. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 683, 35; esmenes: BOPC 724, 24). 

14. Proposta de resolució sobre l'ampliació de la gratificació econòmica al 
personal de neteja, bugaderia i cuina de les residències. Tram. 250-01506/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 683, 37). 

15. Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades. Tram. 250-
01516/12. Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 688, 16). 
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16. Proposta de resolució sobre l'empresa Nobel Plastiques Ibérica. Tram. 
250-01521/12. Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la Proposta de resolu-
ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 688, 21; esmenes: 
BOPC 724, 25). 
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de 
l'amiant 

250-00401/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 19156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018 

A la Mesa del Parlament 

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la 
Proposta de resolució sobre les mesures per la retirada de l'amiant, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió de Treball, Afers socials i Famíli-
es, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Cada any el món registra milions de víctimes de l'amiant. Segons dades de 
l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Unió Europea registra entre 
20.000 i 30.000 casos de malalties relacionades amb l'amiant i s'estima que 
d'aquí al 2030 més de 300.000 ciutadans europeus moriran a conseqüència 
de mesotelioma. 

L'exposició de l'amiant es produeix a través de la inhalació de fibres que es 
troben en l'aire dels espais de treball, l'aire proper a zones de producció, o en 
l'aire d'habitatges i edificis que contenen partícules fraccionades d'amiant. 
Una exposició que pot desenvolupar diferents patologies recollides en el 
Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual es va aprovar el Qua-
dre de Malalties Professionals. 

– Asbestosi (fibrosi pulmonar). 

– Càncer de pulmó - Mesotelioma maligne. 

– Càncer de laringe. 

– Altres patologies no incloses en el quadre de malalties professionals. Entre 
elles destaca el càncer de llengua, el de ronyó, esòfag, d'ovaris o de mames. 

No obstant això, l'amiant és un potent cancerigen que pot produir pràctica-
ment qualsevol càncer, ja que en inhalar pot passar a la sang i romandre en 
qualsevol part del cos; el que sol desembocar en una mort especialment do-
lorosa i lenta. 

Actualment hi ha al món uns 125 milions de persones que estan exposades a 
l'amiant en els seus llocs de treball, el que portarà conseqüències encara més 
grans de les que ja estem patint. 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha alertat que, a causa del ami-
ant manipulat durant els últims 50 anys, s'estendrà una epidèmia de morts i 
malalties que durarà fins 2040, el punt àlgid està previst entre 2022 i 2024. 

Malgrat que a Espanya es va aprovar al 2001 la prohibició de l'ús, comercia-
lització i distribució de l'amiant, anem tard en les mesures per abordar les 
conseqüències d'ús massiu i la seva total eradicació. 
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Actualment es calcula que al territori espanyol existeixen encara 80.450 km 
de canonades amb amiant i prop de 8,5 milions de tones de plaques, ins-
tal·lades una gran part d'elles en el territori de Catalunya. 

Per ara, Espanya registra entorn a les 40.000 morts causades per l'amiant, 
una xifra que es duplicarà en les pròximes dècades; sent Catalunya un dels 
territoris d'Espanya que més suportarà aquestes taxes de mortalitat, com ja es 
ve observant a través del Servei Català de Salut (CatSalut) on asseguren que 
des de 2006 s'ha duplicat els pacients amb asbestosi ingressats en hospitals. 

Mentrestant Catalunya segueix sense disposar d'una normativa que exigeixi 
l'eradicació de l'amiant, tot i que diferents associacions nacionals, internaci-
onals i territorials com l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant a 
Catalunya o dels Jubilats de Macosa-Alstom, han insistit que no hi ha una 
altra solució per desfer-se d'aquest mineral letal que eradicar-lo, on el se-
güent pas després de la prohibició del procés de producció i consum, és l'e-
liminació de l'amiant ja instal·lat per al seu posterior inertització. 

L'eradicació de l'amiant no és cap utopia, hi ha experiències europees com la 
de Suècia o Polònia, on s'ha demostrat que es pot eradicar l'amiant en un 
territori; L'únic que cal és 1) voluntat política, 2) finançament i 3) un calen-
dari clar. 

En el cas de Catalunya, ja comptem amb algunes iniciatives al respecte, com 
la que recentment ha anunciat l'Ajuntament de Barcelona per fer una radio-
grafia de la situació del territori i identificar les zones de major concentració 
del material. 

Ara és el moment que el govern de la Generalitat prengui mesures per tractar 
aquesta problemàtica que afecta un alt percentatge de la societat catalana. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament insta el govern a:  

1) Adherir-se a la iniciativa «Amiant zero a Europa» impulsada per organit-
zacions polítiques i socials amb l'objectiu d'avançar cap a una Europa depu-
rada de presència d'amiant en espais públics i el ple reconeixement de les 
víctimes. 

2) Posar en marxa un pla estratègic territorial per a l'eliminació de l'amiant a 
Catalunya, complint amb un calendari que tingui com a data límit finals de 
2030. Complint així amb els objectius que s'han marcat les directives euro-
pees per eradicar l'amiant a territori europeu en 2032. 

Per a això, serà necessari:  

2.1) Reconèixer que la forma més eficient per eliminar les malalties relacio-
nades amb l'amiant és l'eliminació dràstica d'aquest material en totes les 
seves formes, sent reemplaçat per productes i materials segurs. 

2.2) Realitzar un mapa radiogràfic on s'identifiqui la presència de l'amiant 
(visible i no visible) en els edificis, espais, canonades, naus i centres educa-
tius públics del territori català. 

2.3) Establir un grup de debat promogut per la conselleria de salut, per deba-
tre i estendre coneixements de la problemàtica tant a nivell general a nivell 
de serveis sanitaris. 
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2.4) Desenvolupar campanyes de sensibilització i informació sobre els riscos 
i causes de l'exposició en zones on hi hagi amiant. 

2.5) Posar en marxa un registre d'indústries i propietats particulars que hagin 
detectat instal·lacions que contenen amiant. 

2.6) Establir un registre de persones que estan o han estat exposades a l'ami-
ant de forma activa, per tal de poder fer un control mèdic periòdic per tractar 
i prevenir possibles patologies de forma íntegra. 

2.7) Reconèixer com a víctimes a aquelles persones que pateixen malalties pro-
vinents d'activitats laborals que han requerit una exposició activa a l'amiant. 

2.8) Establir com a llocs més sensibles les escoles bressol, hospitals, 
col·legis i edificis públics concorreguts. Per al que serà necessari realitzar les 
auditories pertinents que permetin elaborar un rànquing dels espais i poder 
determinar aquells que necessiten una atenció més urgent. 

Palau del Parlament, 17 d'octubre de 2018 

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 
GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 23912 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 17.12.2018 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 23912) 

Esmena 1 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1) 
D'addició 

2) Posar en marxa un pla estratègic territorial per a l'eliminació de l'amiant a 
Catalunya, complint amb un calendari que tingui com a data límit finals de 
2030. Complint així amb els objectius que s'han marcat les directives euro-
pees per eradicar l'amiant a territori europeu en 2032. El Pla es desenvolupa-
rà de forma coordinada per part dels Departaments amb competència en 
aquesta temàtica. 

Esmena 2 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2) 
De modificació 

2.1) El Pla inclourà indicacions en relació amb la substitució de l'amiant 
per productes i materials segurs. 

Esmena 3 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3) 
De refosa dels punts 2.2, 2.5 i 2.8 en un nou punt 2.2  

2.2) Identificar la presència d'amiant en els procediments relatius a la ins-
pecció tècnica dels edificis i a la certificació energètica dels mateixos, amb 
especial prioritat a les escoles bressol, hospitals, col·legis i edificis públics 
concorreguts. 
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Esmena 4 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4) 
De modificació 

2.3) Continuar amb els grups de treball existents al Departament de Salut i al 
Departament de Treball i Afers Socials, per debatre i estendre coneixements 
de la problemàtica, tant a nivell general com a nivell de serveis sanitaris. 

Esmena 5 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5) 
De modificació 

2.4) Realitzar campanyes informatives orientades al correcte desmuntatge i 
gestió de l'amiant. 
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de xoc labo-
ral per a dones i joves menors de trenta-cinc anys 

250-01413/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 72396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.07.2020 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pla de 
xoc laboral per a dones i joves menors de 35 anys, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent:  

Exposició de motius 

El Banc d'Espanya, en el seu informe anual publicat el 30 de juny de 2020, 
apunta els grans perdedors de la crisi pel coronavirus: les dones i els joves 
menors de 35 anys. Aquests col·lectius estan patint en major mesura les con-
seqüències de l'emergència econòmica. El document, dedicat íntegrament a 
les conseqüències de la Covid-19, assenyala un probable repunt de la desi-
gualtat en els pròxims trimestres. 

El Banc d'Espanya explica que els sectors més afectats per les limitacions 
pel distanciament social (amb un pes important en l'economia, com el co-
merç, l'hostaleria i les activitats artístiques) la majoria dels llocs de feina són 
ocupats per dones, joves i treballadors amb menys renda, escassa experiència 
i contractes temporals. Per tant, es tracta de segments de la població amb 
estalvis molt escassos per a fer front a les dificultats actuals. 

L'increment de la desigualtat de rendes influirà en el dinamisme de la recu-
peració i l'augment de la distància entre pobres i rics pot afectar de manera 
permanent, no sols en el grau de cohesió social, sinó també en les decisions 
de despesa, inversió i acumulació de capital humà del conjunt de l'economia. 

Aquesta crisi post-Covid-19 parteix, és a dir, comença, amb més desigualtats 
de base que l'anterior crisis, la de l'any 2008. I és molt probable que aquesta 
crisi augmenti encara més les desigualtats existents, atès que està afectant en 
major mesura a col·lectius que compten, en general, amb rendes relativament 
baixes. 

Per això, amb l'objectiu de mitigar l'impacte social de la crisi, s'ha d'apostat 
per polítiques públiques actives d'ocupació amb profundes reformes estruc-
turals per a impulsar el mercat de treball i la productivitat; i posar-hi una 
atenció especial en els col·lectius més afectats: les dones i els menors de 35 
anys. 

Des de Ciutadans volem defensar els col·lectius que més han patit i estan 
patint la crisis econòmica, social i laboral de la Covid-19 i ara és el moment 
d'apostar per ells i aportar solucions. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:  

Proposta de resolució 

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

1. Reformular els sistemes de formació, orientació laboral individualitzada i 
reordenació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per a oferir millors 
oportunitats, itineraris personalitzats als desocupats i dissenyar mesures es-
pecifiques per als col·lectius mes colpejats per la pandèmia: les dones i els 
joves menors de 35 anys. 

2. Estudiar incorporar el perfilat individual d'aturats per a adequar la forma-
ció a les seves necessitats. El sistema de perfilat contempla les competències 
professionals de cada persona per a ajudar-lo a trobar l'ocupació que més 
s'adapti a les seves característiques. 

3. Coordinar el Departament de Treball, Afers Socials i Família amb el Depar-
tament d'Empresa i Coneixement per tal d'identificar les ocupacions i feines 
que no cobreixen les seves vacants disponibles per poder adaptar la formació 
dels desocupats a les exigències i necessitats reals del mercat laboral. 

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 76756 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 22.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 76756) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De supressió 

2. Estudiar incorporar el perfilat individual d'aturats per a adequar la forma-
ció a les seves necessitats. El sistema de perfilat contempla les competències 
professionals de cada persona per a ajudar-lo a trobar l'ocupació que més 
s'adapti a les seves característiques. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació 

3. Mantenir la coordinació entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Família amb el Departament d'Empresa i Coneixement per tal d'identificar 
les ocupacions i feines que no cobreixen les seves vacants disponibles per 
poder adaptar la formació dels desocupats a les exigències i necessitats reals 
del mercat laboral. 
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Punt 12 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les políti-
ques d'ocupació 

250-01458/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 74852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Jordi Al-
bert i Caballero, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d'acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el traspàs complert de les polítiques d'ocupa-
ció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers So-
cials i Famílies, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Les imprescindibles mesures sanitàries han tingut un impacte considerable 
sobre l'activitat econòmica i la ocupació, amb les últimes dades a la ma la 
taxa d'atur a Catalunya ha augmentat fins a el 14,8% el passat mes de juny. 

La principal eina per a combatre l'impacte econòmic de la COVID-19 per 
part del Govern de l'Estat han estat els Expedients de Regulació Temporal 
per força major, que s'han estès més fins a el Setembre, independentment de 
la finalització de l'Estat d'Alarma. A 1 de Juliol de 2020 hi s'havien sol·licitat 
a Catalunya 91.425 Eros per força major que podien comportar una afectació 
de fins a 609.409 persones treballadores i 6.712 Eros per causes tècniques, 
organitzatives, productives o econòmiques que podien afectar a 111.750 per-
sones treballadores. No obstant, la gestió de les prestacions d'atur de les perso-
nes treballadores afectades portades a terme a través del SEPE, del Ministe-
rio de Trabajo y Economia Social, s'ha topat amb dificultats que ha estat 
incapaç de superar i que han limitat l'abast de la protecció que tenien que 
oferir els ERTOS. 

A data de 23 de Juliol, desprès de més de 4 mesos de de l'inici de l'Estat 
d'alarma encara hi ha persones que no han cobrat la prestació d'atur a la que 
tenen dret. La gestió del SEPE ha estat plegada de situacions d'errors en els 
expedients que ha provocat que hi hagin persones que encara no han cobrat, 
o que han cobrar el doble, cobrat malgrat no estar en un ERTO o que només 
han cobrat 50€ o 20€, fins a el cas d'un treballador que va cobrar 0,28 € per 
dos mesos d'afectació per un ERTO. Les principals organitzacions sindicals, 
estimaven que només a Catalunya més de 30.000 persones no havien cobrat 
el més de Juny. Al Juliol, milers continuen sense cobrar. A la mala gestió 
s'hi suma la opacitat i manca de transparència, no tenim les dades sobre les 
persones que s'han queixat o que han estat afectades per la mala gestió dels 
ERTOS, atès que el SEPE no la fa publica. Només en la bústia d'atenció a la 
ciutadania que la Generalitat va obrir per a donar resposta a la ciutadania 
s'han rebut fins a 4.600 queixes de persones que encara no tenen resolt el seu 
ERTO. El telèfon que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
posat a disposició per atendre trucades a través del SOC, on es van rebre 
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prop de 350.000 trucades fins al mes de juny, més de 285.000 van ser per 
incidències sobre la prestació d'atur, malgrat aquest organisme no disposa 
d'informació ni d'accés a les dades ni ha estat habilitat per portar a terme els 
tràmits. 

El col·lapse del SEPE l'ha admès el mateix estat, però no s'han posat soluci-
ons sobre la taula. Tot això mentre la Generalitat al llarg d'aquests tres mesos 
ha tramitat més de 98.000 ERTOS que tenen una afectació de 727.000 per-
sones treballadores. De forma diligent i puntual. En més de 11 ocasions s'ha 
posat a disposició del Ministeri de Treball i el SEPE per a tal d'oferir suport 
logístic, tècnic i humà per atendre les persones afectades per impagaments i 
l'allau d'incidències en el cobrament de prestacions d'atur vinculades a els 
ERTO. Malgrat no tenir-ne la competència el SOC ha atès les queixes i re-
clamacions de la ciutadania que se l'hi ha dirigit, atenent i acompanyant a la 
ciutadania encara que només pugui atendre però no resoldre les queixes. 

En última instancia, malgrat comptar menys recursos de l'Estat, la Generali-
tat ha posat a disposició de la ciutadania ajudes per a tal de garantir la despe-
sa de les primeres necessitats per a llars i famílies, destinant 20 milions d'eu-
ros en un ajut extraordinari per les despeses de primera necessitat per a 
treballadors afectats per ERTO o amb contractes temporals extingits i autò-
noms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 
30% dels seus ingressos per causa de la COVID-19. En els moments més 
àlgids de la pandèmia i més durs del confinament el Govern de la Generalitat 
ha arribat allà on l'Estat per desídia o per incompetència no podia arribar. 

Malgrat la gravetat de la situació el SEPE i el Ministeri continuen sense res-
pondre a l'oferta de col·laboració per part de la Generalitat de Catalunya, 
menystenint la voluntat de col·laboració del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, amb l'única conseqüència que les dificultats en la gestió 
dels ERTOS continuen i milers de persones que tenien dret a la prestació 
continuant sense cobrar-ho. 

No només cal considerar les incidències no ateses, sinó que s'ha produït una 
deixadesa important en l'atenció a la ciutadania, la majoria de la qual ha vist 
com tampoc li ha esteses les trucades o les demandes d'informació per resol-
dre les eventuals incidències. Un coll d'ampolla de difícil solució i un silenci 
massa gran per milers de persones afectades. 

Més enllà de l'impacte del Covid-19, aquesta problemàtica té una natura 
estructural. La Generalitat té competència sobre polítiques actives d'ocupa-
ció, malgrat que en depèn dels recursos que atorga l'Estat i que ha retallat en 
més de 215 Milions d'euros, però no te competències en polítiques passives. 
La Generalitat te la responsabilitat d'ajudar a les persones a millorar la seva 
ocupabilitat, però no pot complementar aquest suport amb les prestacions 
d'atur. La coordinació de polítiques actives i passives podria oferir un servei 
integral necessari per a tal de maximitzar el benefici de la ciutadania afecta-
da per aquestes polítiques, combinant un sistema robust de protecció social 
amb les polítiques d'activació laboral. Aquest traspàs permetria fusionar el 
conjunt de prestacions, vincular-ho a itineraris d'inserció laboral en els casos 
en que sigui possible i desitjable, així com preveure intervencions socials i 
d'activació laboral. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya  

1. Considera reprovable la decisió de l'Estat d'ignorar la oferta de 
col·laboració de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies per a tal 
de col·laborar en la gestió de les prestacions d'atur vinculades als ERTOs 
derivats de la Covid-19 i constata que els principals afectats per aquesta 
negligència han estat els ciutadans i ciutadanes amb dret a la prestació i que 
encara avui no han cobrat, les han percebut errònies, o bé, ni tant sols han 
estat atesos. 

2. Insta a el Govern de la Generalitat, a exigir el Govern de l'Estat. 

a. El traspàs de la gestió de les prestacions i subsidis d'atur que actualment 
gestiona el SEPE per a tal que des de el SOC es pugui oferir una política 
integral d'ocupació que contempli totes les seves dimensions. Aquest traspàs 
hauria d'incloure, com a mínim:  

i. Organització i administració dels serveis 

ii. Gestió del reconeixement del dret a rebre les prestacions 

iii. Traspàs de la infraestructura disponible 

iv. Finançament per part de l'estat de dites obligacions econòmiques i de les 
disponibles pressupostaries que comportaria el traspàs. 

vi. Direcció, coordinació i control de sistemes de processament de dades. La 
funció interventora en la matèria. 

b. Que el pagament de les prestacions endarrerides reconegui d'ofici els in-
teressos de demora, com a compensació per el perjudici causat a milers de 
persones treballadores que han estat mesos sense ingressos. 

c. La reversió immediata de la retallada de 215 milions d'euros dels fons de 
la Conferencia Sectorial de Empleo destinat a Catalunya per implementar 
polítiques actives d'ocupació al 2020, atès que son una eina essencial per a 
l'impuls de l'activació laboral i combatre l'atur de llarga durada i la decisió 
del Ministeri de Treball i Economia Social retalla el seu finançament en un 
55% del pressupost assignat, que passaria de 388 milions a només 173. 
Aquests son uns recursos finalistes recaptats amb cotitzacions d'empreses i 
treballadors, imprescindibles per a donar resposta a les necessitats de perso-
nes treballadores i empreses durant la reactivació econòmica. 

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Albert i Caballero, diputat, GP ERC 
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Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la definició d'un pla de concilia-
ció laboral per als familiars de les persones amb discapacitat 
intel·lectual per a afrontar la segona onada de Covid-19 

250-01504/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 76412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, dipu-
tada, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para realizar un Plan de 
conciliación laboral para los familiares de las personas con discapacidad 
intelectual para afrontar la segunda oleada del Covid-19, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con el si-
guiente texto:  

Exposición de motivos 

L'associació empresarial d'economia social Dincat, que agrupa a unas 300 
entidades catalanas que apoyan a las personas con discapacidad intelectual, 
ha emitido un comunicado para reclamar a las administraciones que concre-
ten ayudas, como un permiso laboral retribuido, que permitan la conciliación 
a familiares de personas dependientes en aislamiento. 

Muchas de las personas con discapacidad intelectual, independientemente de 
su edad, necesitan atención y apoyo a lo largo del día y, en caso de permane-
cer confinados por un posible contagio y no poder asistir a sus centros de 
trabajo o servicios de día, necesitan el apoyo de un familiar a cargo. 

Por ello es imprescindible disponer de un plan de conciliación adecuado y 
digno para los familiares y aportar soluciones eficaces y justas a aquellos 
familiares que tienen que hacerse cargo de una persona con grado de depen-
dencia. 

La propuesta de prorrogar el programa «En cuida» no es solución para ellos, 
dado que la reducción del 100% de la jornada laboral, requerida para llevar a 
cabo el acompañamiento iría acompañada de la pérdida del 100% del salario. 

Sería necesario reconocer una ayuda en forma de permiso retribuido para 
familiares que tengan que llevar a cabo el cuidado de una persona con disca-
pacidad y no puedan acudir a sus centros de trabajo, o en caso de teletraba-
jar, les suponga una carga inasumible. 

La urgencia de esta medida es inminente para proteger a estos familiares y 
que no vuelvan a sentirse desamparados como ya estuvieron durante el pri-
mer confinamiento. 
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Defina un plan de conciliación laboral adecuado y digno para los familia-
res de las personas con discapacidad intelectual que necesitan el apoyo de un 
familiar a cargo y que por la pandemia no pueden acudir a sus centros de día 
o centros de trabajo que garantice que puedan llevar a cabo el acompaña-
miento y la estabilidad económica de la familia. 

2. Reconozca una nueva prestación/ayuda en forma de permiso retribuido 
para familiares que tengan que llevar a cabo el cuidado de una persona con 
discapacidad y no puedan acudir a sus centros de trabajo, o en caso de tele-
trabajar, les suponga una carga inasumible. 

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Noemí 
de la Calle Sifré, diputades, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83326 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 04.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 83326) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació 

1. Instar al Ministerio de Derechos Sociales i al Ministerio de Trabajo y 
Economia Social per tal que defineixi un pla de conciliació laboral adequat i 
digne per als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual que 
necessiten el suport d'un familiar a càrrec i que degut a la pandèmia no po-
den acudir als seus centres de dia o centres de treball que garanteixin que 
poden dur a terme l'acompanyament i l'estabilitat econòmica de la família. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació 

2. Instar al Ministerio de Derechos Sociales i al Ministerio de Trabajo y 
Economia Social que permeti un permís retribuït al 100% a les persones, 
per causa de tancament de serveis d'atenció a la dependència i la discapaci-
tat, tinguin persones a càrrec en situació de discapacitat i dependència. 
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Punt 14 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'ampliació de la gratificació 
econòmica al personal de neteja, bugaderia i cuina de les re-
sidències 

250-01506/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 76474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción para la ampliación de la gratificación económica al personal de limpie-
za, lavandería y de cocina de las residencias catalanas, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con el siguiente 
texto:  

Exposición de motivos 

El Govern de la Generalitat ha publicado mediante Resolución de fecha 9 de 
septiembre de 2020, la convocatoria de ayuda directa en favor de las perso-
nas trabajadoras de los centros proveedores de servicios sociales de carácter 
residencial con financiación total o parcialmente pública, prevista en la dis-
posición adicional segunda del Decreto ley 24/2020, de 16 de junio, de me-
didas extraordinarias en materia de personal. 

El decreto ley de gratificaciones extraordinarias con motivo de la pandemia 
generada por el Covid-19, recompensará el esfuerzo y las horas extras reali-
zadas por el personal sanitario y también incluirá una paga para las personas 
trabajadoras de las residencias de ancianos y de personas con discapacidad. 

La cuantía de la ayuda extraordinaria, de pago único, de acuerdo con el ar-
tículo 2.2 del Decreto ley 24/2020, de 16 de junio, según categoría profesio-
nal, es del importe siguiente:  

– Auxiliar de geriatría: 900 euros. 

– Personal de atención directa a personas con discapacidad: 900 euros. 

– Coordinador/a asistencial: 900 euros. 

– Médico/a: 900 euros. 

– Diplomado/a en enfermería: 900 euros. 

– Otras profesiones (director/a responsable, fisioterapeuta, terapeuta ocupa-
cional, trabajador/a social, educador/a social, psicólogo/a): 500 euros. 

Sin embargo, el Govern de la Generalitat ha excluido de esta gratificación 
extraordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería que indudable-
mente han asumido, como el resto de personal que van a ser gratificados, 
verdaderos riesgos durante la pandemia con gran dedicación, y esfuerzo 
físico y psicológico. 

La labor de este personal ha tenido especial relevancia debido a las fuertes 
medidas de higiene y desinfección necesarias durante la crisis del Covid-19 
y por lo tanto debe ser también recompensada por el Govern de la Generali-
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tat ampliando esa gratificación extraordinaria al personal de limpieza, cocina 
y lavandería. Evitando así que haya trabajadores del sector de primera y de 
segunda, cosa que ocurriría si el Govern de la Generalitat no modificase esta 
resolución. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

1. A modificar urgentemente la Resolución TSF/2193/2020, de 9 de sep-
tiembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayuda directa en favor de 
las personas trabajadoras de los centros proveedores de servicios sociales de 
carácter residencial, extendiendo la gratificación extraordinaria que recibirán 
los profesionales que han desarrollado su trabajo durante la crisis del Covid-
19 al personal de limpieza, cocina y lavandería de los centros proveedores de 
servicios sociales de carácter residencial. 

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs 
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Punt 15 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades 

250-01516/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, SP CUP-CC 

Reg. 76918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard 
Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Car-
les Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent, d'acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolu-
ció següent sobre Jubilacions Anticipades per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Exposició de motius 

El sistema de Seguretat Social de l'Estat Espanyol esta configurat com un 
sistema de naturalesa pública i de caràcter universal, que necessàriament ha 
d'atorgar una protecció amb una quantia suficient per a garantir aquesta uni-
versalitat. Tal com queda recollit en l'article 41 de la Constitució Espanyola. 

Aquesta natura pública i universal resulta amenaçada per diverses normes 
pertinents al sector laboral i també que afecten a l'ordenament jurídic de la 
Seguretat Social que estableixen sistemes de jubilació graduals i flexibles, 
obrint la possibilitat d'anticipar l'edat de jubilació amb la corresponent re-
ducció econòmica que afecta als jubilats anticipats. Fet que contrari a la na-
turalesa contributiva de la prestació de jubilació, així com el dret constituci-
onal a una pensió suficient al complir-se l'edat legal de jubilació i vulnerant-
se la progressivitat de la prestació, que ha de ser objecte d'especial conside-
ració pels jubilats a partir dels 65 anys, a partir de la interpretació concur-
rents dels articles 41 i 50 de la CE. 

S'ha de considerar que no totes les jubilacions anticipades són de caràcter 
voluntari. Pel contrari, el major percentatge de les mateixes es correspon a 
l'execució de plans de reconversió industrial que afecten a sectors madurs de 
la nostra economia i que es fonamenten en l'aplicació de coeficients reduc-
tors als jubilats anticipats. Coeficients que han de ser objecte de remoció en 
el moment d'arribar els mateixos a l'edat de 65 anys. Raons d'equitat i el 
compliment dels requeriments constitucionals indicats aconselles modificar 
normes com la Llei General de la Seguretat Social, que produeix una notable 
reducció econòmica en la pensió de jubilació que correspon a partir dels 65 
anys als jubilats anticipats. 

En cap cas la Seguretat Social ha d'obtenir benefici pel fet d'accedir a la jubi-
lació anticipada tal i com succeeix en l'actualitat. A més, en les carreres de 
llarga duració, a partir dels 35 anys cotitzats han de reduir-se els coeficients 
reductors fins la seva desaparició quan l'afectat hagi cotitzat 40 o més anys. 
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Per tot això es presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a transmetre al 
Govern de l'Estat la necessitat de:  

1. Impulsar les modificacions necessàries en la Llei de la Seguretat Social, 
aprovada per Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, amb les finali-
tats següents:  

– A tots aquells jubilats anticipats, bé voluntaris o forçosos, cotitzants per el 
Règim General, com treballadors per compte aliè, així com pel d'autònoms, 
amb quaranta o més anys cotitzats, que en el moment de promulgar-se les 
corresponents modificacions de la Llei General de la Seguretat Social tinguin 
ja acomplerts els 65 anys d'edat o més, se'ls deixi d'aplicar els referits coefi-
cients reductors i se'ls calculi la pensió conforme a la seva base cotitzativa i 
els anys cotitzats. 

– A tots aquells treballadors que hagin accedit a la jubilació anticipada deri-
vada del cessament en la feina per causa no imputable a la lliure voluntat del 
treballador, de conformitat amb l'indicat en l'article 207.1.d), que hagin per-
cebut ajudes públiques com a conseqüència d'això i que tinguin acomplerts 
els 65 anys d'edat o més, també se'ls deixi d'aplicar els referits coeficients 
reductors, i se'ls calculi la pensió conforme a la seva base contributiva i anys 
cotitzats. 

– El previst en la present Proposició no es vegi afectat per les clàusules rela-
tives a la jubilació forçosa aprovades per conveni col·lectiu i sigui d'aplica-
ció en els mateixos termes als supòsits de jubilació anticipada per causes no 
imputables al treballador, previstos en l'article 207. 

– El previst en l'apartat anterior també sigui d'aplicació a aquells treballadors 
en els que el cessament del seu lloc de treball s'hagi produït com a conse-
qüència d'una situació de reestructuració empresarial que impedeixi la conti-
nuïtat de la relació laboral, segons alguna de les causes previstes en l'article 
207.1.d) i, com a conseqüència d'això, hagin percebut ajudes públiques no 
aplicant-se en aquests supòsits els coeficients reductors i se'ls calculi la pen-
sió conforme a la seva base contributiva i els anys cotitzats. 

– En la Llei General de la Seguretat social, aprovada per Reial Decret Legis-
latiu 8/205 de 30 d'octubre, en els casos en els que s'hagués accedit a una 
jubilació anticipada, s'aplicarà una penalització inferior a la que existeix 
actualment dels coeficients reductors establerts en l'article 208 de la citada 
llei, amb 35 anys cotitzats una reducció progressiva dels mencionats coefici-
ents fins la seva desaparició total amb una cotització de 40 anys. 

2. Eliminar la limitació temporal de l'1 de gener de 2019 per l'accés a la jubi-
lació anticipada, referida en l'apartat 2 de l'article 8 del RDL 5/2013, al-
menys pels treballadors acomiadats en contra de la seva voluntat per Expedi-
ents de Regulació d'ocupació o acords col·lectius aprovats abans de l'1 d'abril 
de 2013. De tal manera, es mantindran les modalitats, requisits d'accés, con-
dicions i regles de determinació de prestacions contingudes en la Llei 
27/2011 per aquests treballadors, encara que es jubilin a partir de l'1 de gener 
de 2019, tenint en compte exclusivament la seva carrera de cotització i el 
temps d'avançament de la jubilació respecte la seva edat legal ordinària. 
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3. Impulsar en el marc de la Comissió de seguiment i avaluació dels acords 
del Pacte de Toledo, d'un debat que abordi la delicada situació financera del 
Sistema de la Seguretat Social amb l'objectiu d'assolir un ampli acord que 
possibiliti reformes de magnitud i que comporti ajustaments en l'àmbit del 
finançament del Sistema de pensions, per garantir la seva sostenibilitat. 

4. Reclamar la modificació del Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d'octu-
bre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social 
amb l'objectiu de reforçar la contributivitat i reduir, i fins i tot eliminar, la 
penalització que pateixen els treballadors i treballadores que accedeixen a la 
jubilació de forma anticipada, per l'aplicació de coeficients reductors de les 
prestacions, quan comptin amb llargues carreres de cotització. 

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020 

Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus. 
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC 
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Punt 16 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'empresa Nobel Plastiques Ibérica 

250-01521/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC 

Reg. 77029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard 
Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Eva 
Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, d'acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre Nobel Plastiques Ibèrica, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb el text següent:  

Exposició de motius 

L'any 2007 Orhan Holding va adquirir Nobel Plastiques Ibèrica, també 
coneguda com Nobel Automotive, a la multinacional Dana Corporation dels 
Estats Units per 70 milions de dòlars. La companyia fabrica conductes de 
plàstics per a fluids per diferents fabricants de vehicles com ara Renault. 

El dia 22 de juliol la direcció del grup Orhan Holding va informar a la direc-
ció de la planta i al Comitè d'Empresa del cessament de l'activitat de la seva 
filial Nobel Plastiques Ibérica, de Sant Joan Despí dedicada a la fabricació de 
components d'automoció. 

Aquest anunci arriba just a una setmana per a l'inici del període de vacances 
de les treballadores i treballadors de la planta. Ha estat inesperat pels prop de 
164 treballadors i treballadores de la planta de Sant Joan Despí, l'única plan-
ta de la companyia a l'Estat espanyol. Fa més de 3 anys que tenen els salaris 
congelats i més d'un terç de la plantilla són majors de 50 anys. També hi ha 
17 treballadors i treballadores contractades per ETT. 

Un total de 35 dones (21,34%) i 129 homes (78,66%). Entre les dones 24 són 
menors de 50 anys, 2 superen els 55 anys i 9 es troben entre els 50 i els 55 
anys. En relació als homes, un total de 92 no arriben als 50 anys d'edat, 10 
en tenen més de 50 i 26 tenen entre 50 i 55 anys. 

L'any 2017 el grup va fer una aposta estratègica per la planta i hi va destinar 
recursos per a millorar tecnològicament incorporant sistemes de robotització 
donant uns resultats molt òptims. 

I en les darreres setmanes abans de l'anunci de tancament, hi han hagut no-
ves contractacions a la planta i s'ha incrementat la productivitat amb més 
hores extres dels treballadors i les treballadores. 

Els indicadors de producció demostren la viabilitat de la planta però la direc-
ció del grup al·lega pèrdues econòmiques dins del grup, no a la planta, per 
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prendre aquesta decisió i ha exposat la necessitat de deslocalitzar la produc-
ció a Europa o bé al Marroc. 

El dia 26 d'agost la direcció ha notificat que ha presentat un expedient d'ex-
tinció de tots els contractes per causes objectives (a nivell econòmic). 

Aquest anunci afecta de nou al sector de l'automoció que està sent colpejat 
per les decisions de les grans multinacionals en relació a la seva estratègia de 
producció. La fàbrica de Sant Joan Despí forma part de la història industrial 
del municipi baixllobregatí amb més de 50 anys, sota diferent titularitat. 
Actualment fa més de 30 anys que són Nobel Plàstiques Ibérica. 

El Polígon Industrial on està ubicada la planta està enmig del nucli urbà i una 
de les motivacions que podria tenir la direcció empresarial seria poder vendre 
els terrenys, que els té en copropietat, en cas que hi hagi una requalificació 
urbanística, recordar que l'ajuntament de Sant Joan Despí en ple va fer una 
declaració institucional de suport als i les treballadores de l'empresa Nobel i la 
requalificació d'aquests terrenys seria contrari a aquesta declaració. 

També la normativa laboral vigent a l'Estat espanyol facilita que es prenguin 
aquestes decisions des de les direccions empresarials de les multinacional i 
altres grans empreses, acollint-se a l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors i 
aprofitant la flexibilitat i l'abaratiment de costos d'acomiadament. 

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris signants presenten la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya acorda:  

1. Donar tot el seu suport a les reivindicacions dels treballadors i les treba-
lladores de Nobel Plàstiques Ibérica, en la defensa dels seus llocs de treball. 

2. Exigir a la direcció empresarial de l grup Orhan Holding que es replantegi 
la decisió que ha anunciat i no tanqui la planta de Sant Joan Despí. 

3. Exigir al Congreso de los Diputados la derogació de les reformes laborals 
del 2010 i el 2012. 

4. Exigir al Congreso de los Diputados la derogació de l'article 51 de l'Esta-
tut dels Treballadors que fa referència a l'acomiadament col·lectiu per causes 
objectives. 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:  

5. Impulsar, amb urgència, un Pla industrial a Catalunya que reforci la posi-
ció de clúster de l'automòbil a nivell mundial. 

6. Expressa la voluntat que les administracions competents evitin promoure 
la requalificació dels terrenys on està ubicada la planta. 

7. Promoure els canvis legislatius necessaris per evitar la requalificació de 
sòl industrial en sòl edificable, quan aquest canvi comporti o vingui derivat 
d'un cessament de l'activitat industrial en un curt termini de temps 

8. Revisar i actualitzar el Pacte Nacional per la industria dotar-lo amb tots 
els recursos necessaris, incidint especialment en l'aposta per la transició eco-
lògica. 

9. Posar en marxa un procés de suport preventiu amb els serveis d'orientació 
i formació del Servei d'ocupació de Catalunya 

10. Incrementar la capacitació digital en les acciones formatives que tenen 
un vincle directe amb el sector de l'automoció, especialment en els elements 
de formació continua i ocupacional. 
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11. Posar en marxa el Centre de Formació Professional l'Automoció per tal 
de poder reciclar i formar als treballadors/es del sector de l'automoció, millo-
rant les seves capacitats i possibilitats de reinserció. 

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Eva Gra-
nados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; por-
taveus. Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83331 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 04.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83331) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya (1) 
De modificació del punt 7 

7. Evitar la requalificació de sòl industrial en sòl destinat a altres usos, quan 
aquest canvi comporti o vingui derivat d'un cessament de l'activitat industri-
al en un curt termini de temps, sempre que no es pugui justificar l'interès 
públic de la nova ordenació proposada. 
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