
CET 
Comissió d'Empresa i Treball 
Parlament de Catalunya 

Sessió 4. Dijous, 23 de setembre de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre les mesures per al rellançament del sector del 
lleure nocturn. Tram. 250-00093/13 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 42, 19). 

2. Proposta de resolució sobre el turisme. Tram. 250-00118/13 Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 28; esme-
nes: BOPC 79, 76). 

3. Proposta de resolució sobre les cotitzacions dels treballadors autònoms. 
Tram. 250-00124/13 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 51, 
8; esmenes: BOPC 79, 78). 

4. Proposta de resolució sobre la constitució i la convocatòria urgent de la 
taula de treball del sector del vi i el cava al Penedès. Tram. 250-00152/13 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 63, 39; esmenes: 
BOPC 108, 5). 

5. Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del 
sector turístic i la creació d'un segell de treball just i de qualitat per al sector 
de l'hostaleria i la restauració. Tram. 250-00153/13 Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 63, 41; esmenes: BOPC 108, 5). 

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Treball amb el 
conseller d'Empresa i Treball sobre el Pla de xoc en matèria d'ocupació. 
Tram. 354-00028/13 Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Treball amb el 
conseller d'Empresa i Treball sobre el pla estratègic vinculat a la renovació 
del contracte del Circuit de Catalunya. Tram. 354-00038/13 Eulàlia Reguant i 
Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle 
per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 
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8. Sol·licitud de compareixença del president i el secretari general de la Fede-
ració Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils davant la Comissió 
d'Empresa i Treball perquè informin sobre la situació del sector. Tram. 356-
00136/13 Joan Canadell i Bruguera, del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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Punt 1 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre les mesures per al rellançament 
del sector del lleure nocturn 

250-00093/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 2343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.05.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz, Joan García González, diputado 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 de medidas de relanzamiento para el sector del ocio nocturno grave-
mente afectado por la pandemia de la Covid-19, para que sea sustanciada 
ante la Comisión correspondiente, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

Las restricciones sanitarias impuestas por las diferentes administraciones al 
sector del ocio nocturno a causa de la Covid-19 están teniendo un impacto 
económico muy negativo en el sector, con el agravante que desde el Govern 
de la Generalitat y desde el Gobierno de España no se han acompañado de 
medidas de ayuda económica al sector. 

La situación de crisis sanitaria ha hecho que alrededor de un 60% de las 
empresas de ocio nocturno en toda España hayan sido abocadas a la quiebra, 
al no poder abrir sus locales desde el mes de marzo de 2020. 

Hemos de tener en cuenta que, aunque este tipo de ocio supone una parte 
muy importante de la economía nacional (al representar el 1,8% del PIB con 
un total de 25.000 empresas que generan cerca de 300.000 puestos de trabajo 
que viven del sector) y es estratégico para el turismo del país, se le pretende 
cerrar sin dar explicaciones a los empresarios, sin planificar su futuro y sin 
haber acordado absolutamente nada con las administraciones poniendo en 
riesgo el patrimonio, las empresas, los trabajadores y sus familias. 

Con el levantamiento del estado de alarma hemos podido comprobar el des-
control de fiestas ilegales, sin medidas de seguridad ni protocolos para evitar 
los contagios. Estos sucesos que ponen en peligro la salud pública se podrían 
evitar si los negocios de ocio nocturno abriesen sus locales cumpliendo con 
la normativa establecida para evitar los contagios. 

Es por todo ello, que el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente 

Propuesta de resolución 

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

1. Idear y presentar, a la máxima brevedad posible, un plan de ayudas para el 
sector del ocio nocturno con la finalidad de garantizar la viabilidad de estas 
empresas. 
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2. Presentar un plan de acción de apertura de los locales de ocio nocturno de 
Cataluña con la finalidad de evitar el descontrol de las fiestas ilegales, que 
incorpore medidas que garanticen las distancias de seguridad y eviten el 
riesgo de contagio por contacto. 

Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2021 

Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el turisme 

250-00118/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 2966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre el turisme, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Catalunya és una de les principals destinacions turístiques del món. Ha acon-
seguit oferir una experiència excepcional als seus visitants. Una experiència 
complerta en la que hi trobem la nostra oferta cultural, gastronòmica, patri-
monial, els nostres espais verds per al lleure i l'esport, l'experiència de la 
compra, etc. 

És evident, que el sector del turisme és una de les activitats econòmiques que 
més està patint les conseqüències de la pandèmia, tot i que amb el pla de 
vacunació del govern d'Espanya en col·laboració amb les Comunitats Autò-
nomes, així com la represa en la mobilitat internacional, ens fa ser modera-
dament optimistes. 

Sigui com sigui, a Catalunya hem d'estar preparats per afrontar els reptes que 
tindrà el sector turístic més enllà del curt termini, i que la Covid-19 ha acce-
lerat. Reptes com el de la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social, la 
digitalització de la societat i l'ús de les noves tecnologies aplicades al sector. 

Actualment, estan en vigor dos instruments que finalitzen la seva vigència el 
2022: el Pla Estratègic de Turisme i el Pla de Màrqueting Turístic. 

Ambdós són instruments de planificació i de gestió, que han donat els seus 
fruits però que caldria actualitzar, especialment pels efectes de la pandèmia 
sobre el sector turístic. 

Aquests documents tenen gran transcendència per a una activitat, que es 
fomenta en l'activació de recursos privats (hotels, càmpings, turisme rural, 
comerç, cellers...) així com de públics (monuments, parcs naturals platges o 
nuclis urbans), on la Generalitat, les Diputacions, Ajuntaments, Consells 
Comarcals... hi tenen un paper fonamental. 

Cal que tot aquest ecosistema s'organitzi com si fos un complex mecanisme 
de rellotgeria, per tal de garantir el seu funcionament davant de la demanda, 
que espera trobar una destinació compactada, amb els serveis i els espais 
funcionant com tot un global. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, durant aquest any 
2021, l'actualització del Pla Estratègic de Turisme, en concertació amb el 
sector privat així com amb la resta d'institucions del país amb competències 
en matèria de Turisme. Aquest Pla Estratègic ha de contenir les següents 
accions:  

a. Fer una diagnosi acurada del que ha estat la Llei 13/2002, de 21 de juny, 
de turisme de Catalunya. 

b. Impulsar un nou Pla de Màrqueting Turístic, adaptat a la realitat actual i 
que serveixi per impulsar la Destinació Catalunya, amb la resta de destinaci-
ons i marques turístiques del nostre país, especialment, la destinació Barce-
lona, que ens situa en el món, ens dona prestigi i ens situa internacionalment, 
així com la resta de destinacions consolidades com podrien ser Sitges, Costa 
Brava o Costa Daurada. 

c. Impulsar un debat social al voltant del turisme, molt present en els darrers 
anys especialment en determinades destinacions turístiques del país i que ha 
condicionat el debat polític envers el turisme. 

d. Afrontar la reorientació del sector cap un enfoc de sostenibilitat turística: 
el Turisme Sostenible passarà a ser el model i, per tant, caldrà cercar la sos-
tenibilitat econòmica, cultural, social i mediambiental del conjunt de les 
nostres destinacions. 

e. Aprofundir en l'evolució de la tecnologia i l'aparició de la digitalització en 
el sector turístic. El sector turístic ha estat un dels àmbits en els que aquests 
dos factors han incidit més àmpliament, com l'impacte del fenomen «Low 
Cost». 

f. Revisar la figura de l'impost sobre les estades en establiments turístics que 
la Llei del 2002 no havia previst i que es va introduir el 2012 per necessitats 
de finançament de la promoció turística, greument amenaçada pels efectes de 
la crisi econòmica. 

g. Revisar tota la normativa reguladora, especialment en àmbits com l'allot-
jament turístic, la restauració o el transport, per adaptar-la a les noves reali-
tats que generen les tecnologies digitals, la seva incidència en l'oferta i la 
demanda, etc. 

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Juan Luis Ruiz López, diputat, GP PSC-
Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9539 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9539) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar l'actualització del 
Pla de Màrqueting de Catalunya i del Pla Estratègic de Turisme. En pa-
ral·lel, i pel que fa a la via legislativa s'impulsarà la tramitació d'un avant-
projecte de Llei de turisme de Catalunya. Tot això, en concertació amb el 
sector privat així com amb la resta d'institucions del país amb competències 
en matèria de Turisme. L'actualització dels Plans i de la nova Llei de turis-
me ha de contenir les següents accions:  

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació de la lletra b 

b. Impulsar l'actualització del Pla de Marqueting Turístic de Catalunya, 
adaptat a la realitat actual i que serveixi per impulsar la Destinació Catalu-
nya, amb la resta de destinacions i marques, com la de Barcelona, que ens 
situen al món i ens donen prestigi internacional. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (3) 
De modificació de la lletra c 

c. Impulsar des d'una perspectiva de país el diàleg i la implicació del con-
junt de la societat (actors privats i públics) per aconseguir un futur desenvo-
lupament del turisme sostenible social, economica i ambientialment. Tot 
posant en valor la generació de riquesa i benestar del sector turistic, aixì 
com la necessitat d'apostar per un model que competeixi en qualitat i valor 
afegit i no en preus i costos laborals. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre les cotitzacions dels treballadors 
autònoms 

250-00124/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 3492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz, Joan García González, diputado 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 sobre las cotizaciones de los trabajadores autónomos, para que sea sus-
tanciada ante la Comisión legislativa competente en materia de empresa y 
trabajo, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

Cataluña es una de las Comunidades Autónomas con mayor número de au-
tónomos, más de 500.000 y una de las más afectadas por las consecuencias 
económicas de la crisis pandémica del Covid-19. 

Durante 2020 y debido a las consecuencias de las restricciones derivadas de 
la pandemia sanitaria, se han destruido el 3,3% de los empleos de los traba-
jadores por cuenta ajena y un 0,8% de los autónomos catalanes. Durante el 
primer cuatrimestre de 2021 no se ha constatado ningún cambio significativo 
en esa tendencia. 

La mayoría de los autónomos catalanes, más de un 20%, se concentra en el 
sector servicios. Los subsectores con mayor peso dentro de éste los encon-
tramos en el subsector de comercio y reparaciones con el 22,6% y en el sub-
sector de hostelería y restauración, con un 20,7%. 

Precisamente se trata de los subsectores con mayor incidencia de las conse-
cuencias negativas en el aspecto económico causados por la pandemia. 

Las ayudas destinadas por el Departament de Treball, Assumptes Socials i 
Famílies de la Generalitat han beneficiado sólo a 187.392 trabajadores autó-
nomos del total de 543.534 existentes en la actualidad en nuestra Comuni-
dad. La cuantía que ha recibido el 35% del total de autónomos catalanes, 
además, ha sido de carácter testimonial: 2.000 euros. 

Dadas las incertidumbres que todavía pesan sobre la recuperación económica 
y el final definitivo de las arbitrarias restricciones que estos subsectores están 
padeciendo, es de esperar que el número de autónomos que se vea obligado a 
cerrar sus negocios vaya en aumento en los próximos meses. 

Por otra parte, y en el peor momento de los posibles, desde la Administraci-
ón General del Estado se está abriendo un debate sobre la reforma del siste-
ma de cotización a los trabajadores autónomos, avanzando en el proyecto de 
vinculación de la cotización a los ingresos reales, una discusión que no es 
nueva y que ya ha generado importantes controversias en el pasado. 
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La pretensión del Gobierno de España de buscar una alternativa a la actual 
situación, que mejore la actual insuficiencia de la protección social de este 
colectivo (sobre todo con relación a situaciones de desempleo, accidente, 
baja por enfermedad laboral o jubilación), no puede ser una moneda de cam-
bio para elevar la recaudación a cargo de este colectivo de forma unilateral y 
sin un diálogo previo entre las partes afectadas. 

Desde Ciudadanos defendemos ofrecer soluciones para que aquellos que se han 
pasado su vida trabajando, creando valor y empleo, no se vean en una situación 
de vulnerabilidad cuando llegan a la jubilación, se convierten en padres y ma-
dres, o tienen que darse de baja por un accidente o por enfermedad. 

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) Convocar el Consell Català del Treball Autònom para que elabore propues-
tas fruto del consenso entre los diferentes agentes implicados en estos temas y 
pueda defenderlos en el marco del Consejo del Trabajo Autónomo, tal como 
regula el artículo 22 de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo. 

2) Liderar y coordinar con el resto de Comunidades Autónomas una respuesta 
adecuada y ajustada a las necesidades del colectivo de trabajadores autónomos. 

3) Mantener y aumentar las ayudas al sector para conseguir un grado de co-
bertura más amplio de las ayudas actualmente concedidas. 

Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2021 

Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9537 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9537) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació del punt 2 

2) Liderar y coordinar Instar a el Gobierno del Estado a consensuar con el 
resto de Comunidades Autónomas una respuesta adecuada y ajustada a las 
necesidades del colectivo de trabajadores autónomos 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació del punt 3 

2) Mantener y aumentar Analizar y concertar en el marc dels òrgans de con-
certació i diàleg las ayudas al sector para conseguir un grado de cobertura 
más amplio de las ayudas actualmente concedidas. 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la constitució i la convocatòria 
urgent de la taula de treball del sector del vi i el cava al Pe-
nedès 

250-00152/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 4505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat, David 
Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució per a La constitució i convocatòria urgent 
de la Mesa de treball del Sector del vi i el Cava a les comarques Penedès, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d'Empresa i Treball, amb el 
text següent:  

Exposició de motius 

La crisi del sector del vi i el cava ha generat preocupació i malestar a molts 
municipis de les comarques del Penedès. Les afectacions laborals i econòmi-
ques en aquest territori podrien ser importants ates el pes del sector. En 
aquest sentit, es van aprovar diverses mocions al Consell Comarcal del Baix 
Penedès, ajuntament de Cunit, al Consell Comarcal del Garraf, ajuntament 
Sant Sadurní i el Parlament va adoptar la resolució en comissió sobre el preu 
del raïm al Penedès (número d'expedient: 250-00942/12). On es van prendre 
acords, accions i mesures per intentar la resolució de la crisi que pateix el 
sector. 

A la proposta de resolució aprovada es recollia el següent text: La constitu-
ció i convocatòria urgent de la Mesa de treball del Sector amb els Departa-
ments de Treball, Afers Socials i Famílies; d'Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació; d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; 
l'Incavi; representants de les organitzacions agràries, sindicals i patronals, i 
representants del món local (dels municipis afectats i les comarques) del 
Penedès per abordar mesures de xoc i un pla d'acció que faci front a la crisi 
que pateix el sector del cava i el vi en el seu conjunt. Que des de la Mesa de 
Treball s'abordi i acordi la regulació del preu raïm per sobre del llindar del 
preu de cost de conreu, així com regular també les condicions laborals i 
salarials de les collidores i collidors. 

Vam conèixer a principis de 2020 que s'havia efectuat ja la segona reunió 
entre pagesia, elaboradors i representants del sector del cava, celebrada el 28 
de gener, a Vilafranca del Penedès en la que s'han abordat «mesures imme-
diates» que ajudin  a «equilibrar el sector» i s'ha programat una tercera tro-
bada per a concretar els compromisos assumits. Lamenten que no hagin estat 
convocats els representants sindicals dels treballadors i treballadores de la 
indústria elaboradora i dels petits cellers per a compartir i aportar les seves 
propostes per a reconduir crisi que pateix el sector. 
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Estem a juny de 2021 i ha pres possessió un nou Govern amb una nova dis-
tribució departamental i és per aquest motiu que demanem que a la Mesa 
haurien de participar Els Departaments de Treball i Empresa i Agricultura i 
Acció Climàtica, així com totes les organitzacions, institucions, patronals ja 
previstes en el seu moment, i incorporar als representants sindicals dels tre-
balladors i treballadores de la indústria elaboradora i dels petits cellers. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'En Comú Podem presenta la se-
güent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. La constitució i convocatòria urgent de la Mesa de treball del Sector amb 
els Departaments de Treball i Empresa; d'Agricultura i Acció Climàtica de la 
Generalitat de Catalunya; l'Incavi; representants de les organitzacions agràri-
es, organitzacions sindicals i patronals més representatives, i representants 
del món local (dels municipis afectats i les comarques) del Penedès per 
abordar mesures de xoc i un pla d'acció que faci front a la crisi que pateix el 
sector del cava i el vi en el seu conjunt 

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021 

Joan Carles Gallego i Herrera, Jordi Jordan Farnós, diputats; David Cid Co-
lomer, portaveu, GP ECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 12603 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 14.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12603) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació del punt 1 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Donar continuïtat a la taula de treball, promoguda pel Departament 
d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural i formada per representants 
d'Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalu-
nya, l'Associació de Viticultors del Penedès, de la Federació de Cooperati-
ves Agràries de Catalunya, la DO Cava, l'Associació d'Elaboradors de Cava 
i de les principals empreses elaboradores, que té per objectiu debatre la 
situació econòmica del sector i proposar actuacions que propiciïn la viabili-
tat de les explotacions vitícoles i la millora i el reequilibri de tota la cadena 
de valor del cava. 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels tre-
balladors del sector turístic i la creació d'un segell de treball 
just i de qualitat per al sector de l'hostaleria i la restauració 

250-00153/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 4514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup 
Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació 
d'un segell de treball just i de qualitat per al sector de l'hostaleria i la restaura-
ció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d'Empresa i Treball, 
amb el text següent:  

Exposició de motius 

El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya. És un sec-
tor amb una importància central a l'hora de construir un país just, equitatiu i 
amb perspectives de futur. 

Però la riquesa generada pel sector contrasta, en molts casos amb la precarie-
tat de les condicions laborals que genera, marcada en molts casos per la ex-
ternalització i la temporalitat dels seus treballadors i les seves treballadores. 

La reforma laboral del Partit Popular va incorporar la prevalença dels conve-
nis de les empreses per sobre dels convenis col·lectius del sector. Aquest 
canvi ha permès que activitats consolidades en les empreses hoteleres, com 
les cambreres de pis, passin a ser subcontractades en situació de cessió 
il·legal amb la vulneració de drets fonamentals que aquest gran frau de llei 
comporta. 

És necessari que les administracions es comprometin amb el foment del tre-
ball de qualitat i en evitar que la competència entre empreses del sector, o el 
seu afany de  lucre, es construeixi sobre la vulneració de drets laborals reco-
neguts. 

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya a la sessió plenària del 22 de 
novembre de 2018 va aprovar una moció per tal de millorar la situació de les 
treballadores i treballadors de l'hostaleria i la restauració amb els següents 
acords:  

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que el Departament de 
Treball,Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb la Direcció General 
de Turisme i els actors socials pertinents i sindicals més representatius, 
creïn, per via del Consell de Relacions Laborals, un segell de treball just i 
de qualitat per al sector de l'hostaleria i la restauració, el qual ha de comp-
tar, entre els seus indicadors, amb:  
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a) L'aplicació i el compliment del conveni col·lectiu interprovincial del sec-
tor de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya per part de les empre-
ses que operen en el servei final ofert. 

b) La no externalització de serveis centrals en l'activitat hotelera, com les 
cambreres de pis, a terceres empreses. 

c) El compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, especialment 
pel que fa a la sobrecàrrega de treball. 

d) L'absència d'antecedents d'infraccions laborals molt greus. 

e) La retribució igual entre homes i dones per treball igual. 

f) La contractació de persones que formen part de col·lectius vulnerables. 

g) L'existència de mesures relacionades amb el foment d'ocupació estable i 
de qualitat, tot valorant, en qualsevol cas, que les contractacions laborals 
amb antiguitats superiors a tres anys siguin indefinides. 

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la implantació del segell de 
treball just i de qualitat del sector de l'hostaleria i la restauració, insta el 
Govern a garantir que:  

a) Les empreses que tenen aquest segell se sotmeten a auditories anuals per 
a verificar-ne el compliment, i que el segell s'ha de renovar cada tres anys. 

b) La web de la Direcció General de Turisme disposa del registre d'empre-
ses que tenen el segell de treball just i de qualitat, amb la finalitat de facili-
tar-los la promoció. 

c) Es dissenya una campanya, juntament amb l'Agència Catalana de Turisme, 
per a donar a conèixer la iniciativa del segell de treball just i de qualitat. 

d) La Generalitat incorpora en la contractació pública clàusules de respon-
sabilitat social, seguint les recomanacions aprovades per l'Acord del Go-
vern del 20 de juny de 2017, i hi introdueix el segell de treball just i de qua-
litat, un cop aprovat. 

e) La Generalitat promociona en les fires de turisme, congressos i conferèn-
cies la importància d'unes relacions laborals de qualitat i dona veu als ac-
tors socials  i sindicals que les reivindiquen 

Després de tres anys no s'ha avançat en donar compliment a aquests acords, 
ni especialment en la implantació del segell de treball just i de qualitat del 
sector de l'hostaleria i la restauració, ni el compromís de la incorporació 
d'aquest segell en les clàusules socials de contractació de la Generalitat. 

Per aquests motius, amb la finalitat de generar dinàmiques que garanteixin 
els drets laborals dels treballadors i les treballadores de l'hostaleria i la res-
tauració el Grup Parlamentari d'En Comú Podem presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Donar compliment a la Moció 25/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
les condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d'un 
segell de treball just i de qualitat per al sector de l'hostaleria i la restauració 
aprovada el 22 de novembre de 2018. 

2. No utilitzar equipaments d'hostaleria i turisme sense aquest segell de qua-
litat. 

3. Incloure en les clàusules socials de contractació pública aquest segell de 
qualitat 
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4. Incrementar la inspecció de treball en l'hostaleria i restauració per tal de 
complir la normativa i els acords continguts a la Moció 25/XII del Parlament 
de Catalunya. 

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021 

Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP 
ECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 12604 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 14.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12604) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació del punt 3 

3. Incloure en les clàusules socials de contractació pública aquest segell de 
qualitat, o altres certificats o documents que acreditin els mateixos extrems. 

Esmena 2  
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació del punt 4 

4. Que la Inspecció de Treball continuï vetllant i exigint el compliment de la 
normativa laboral en el sector de l'hostaleria i restauració i contribuir a 
millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector. 
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