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Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença del president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les neces-
sitats de les persones sordes. Tram. 357-00031/12. Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP Horts de Miró, de 
Reus. Tram. 250-00215/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 100, 29; esmenes: BOPC 157, 5).

3. Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de l’acollida de 
temporers de la fruita. Tram. 250-00245/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 106, 50; esmenes: BOPC 157, 6).

4. Proposta de resolució sobre el sòl de la despesa social. Tram. 250-00251/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 112, 21; esmenes: BOPC 
157, 7).

5. Proposta de resolució sobre la creació d’un segell de treball just i de qualitat apli-
cable en el sector de l’hostaleria i la restauració. Tram. 250-00258/12. Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 118, 74; esmenes: BOPC 157, 8).

6. Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia Parc Central de Sabadell. 
Tram. 250-00267/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
118, 86; esmenes: BOPC 157, 9).

7. Proposta de resolució sobre la commemoració del centenari de la vaga de La Cana-
denca. Tram. 250-00268/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 118, 87; esmenes: BOPC 157, 10).

8. Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. Tram. 202-00001/12.  
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Nomenament de la Ponència 

9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’accident químic a l’escor-
xador de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona). Tram. 354-00086/12. 
Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-
bat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

10. Sol·licitud de compareixença de Núria Sanz, directora d’FSC Inserta (Fundació 
ONCE), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
la guia d’incentius fiscals per a la contractació de persones amb discapacitat. Tram. 
356-00333/12. Saloua Laouaji Faridi, juntament amb sis altres diputats del Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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11. Sol·licitud de compareixença de Francesc Mateu Hosta, director d’Oxfam Intermón 
a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti 
l’informe anual sobre la desigualtat. Tram. 356-00353/12. Noemí de la  Calle Sifré, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem, Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya que obliga la Generalitat a abonar als centre especials de treball trenta milions 
d’euros en concepte de les retallades aplicades a la bonificació del 50% del salari 
mínim. Tram. 356-00359/12. Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de Julio Martínez, president de la Federació de Cen-
tres Especials de Treball de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres especials de treball i sobre la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat a 
abonar als centre especials de treball trenta milions d’euros en concepte de les reta-
llades aplicades a la bonificació del 50% del salari mínim. Tram. 356-00360/12. Raúl 
Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP 
Horts de Miró, de Reus
250-00215/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, diputada 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 per a l’obertura de la Residència del CAPI Horts de Miró, 
a Reus, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar per unanimi-

tat dels grups municipals i amb el suport de Usicat, l’Associació de la Gent Gran de 
Reus i el Baix Camp, i Marea Pensionista, una proposta de resolució per reclamar al 
Govern de la Generalitat l’obertura de la residència del CAPI Horts de Miró.

Al mes d’octubre de 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar 
l’obertura de 24 places, però set mesos després la residència i el centre de dia conti-
nuen tancats i no hi ha hagut cap contacte amb la Conselleria en la línia de desblo-
quejar aquesta situació, que contribueix a augmentar la llista d’espera de ciutadans i 
ciutadanes beneficiaris/àries d’aquest recurs. És incomprensible que hores d’ara les 
dependències estiguin buides i sense ús, mentre hi ha una llarga llista d’espera de 
persones que necessiten entrar en una residència.

Atès la manca d’execució del compromís del Govern la Generalitat de Catalunya, 
i amb la voluntat d’obrir les places necessàries que facin possible l’obertura d’aquest 
equipament essencial per a la cura, la sociabilització, l’oci i el benestar de la gent 
gran, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Obrir immediatament les 24 places concertades a la residència del CAPI d’Horts 

de Miró, tal i com va anunciar el Govern de la Generalitat a l’octubre de l’any 2017.
2. Obrir, en un termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de reso-

lució, la resta de places fins arribar a les 52 total de què disposa l’equipament, com 
a places de titularitat pública.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 15374 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15374)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa de tot el text en un únic punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a obrir en el perío-
de de tres mesos les 24 places concertades a la residència del CAPI d’Horts de Miró, 
tal i com va anunciar el Govern de la Generalitat a l’octubre de l’any 2017.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de 
l’acollida de temporers de la fruita
250-00245/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 5198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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, presenten la Proposta de resolu-
ció per a una gestió i planificació públiques de l’acollida de temporers a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La problemàtica a Catalunya que arrossega la campanya de la fruita i la gestió 

dels milers de temporers o aspirants a temporers, és una situació que es repeteix 
any rere any des de fa almenys dues dècades però la seva gestió, o la seva manca de 
gestió pública, no havia estat mai tant preocupant com fins ara, tal i com apunten 
els sindicats de CCOO, UGT i el sindicat agrari Unió de Pagesos i també diferents 
mitjans de comunicació. La campanya afecta Tarragona i Girona però molt especial-
ment afecta les Terres de Lleida i la Franja.

Entre els anys 2000 i 2008, la gestió dels allotjaments per part dels sindicats 
agrícoles, va aconseguir controlar la pràctica totalitat dels contractes i per tant la 
inserció i la intermediació laborals entre agricultor i temporer, gràcies a una aposta 
pública de la inserció laboral a través de la implicació dels sindicats, entitats sense 
ànim de lucre, el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat. Si més no, aquesta 
contractació estava basada en la contractació en origen fet que suposava, en part, un 
greuge cap als temporers que ja es trobaven aquí amb papers o sense. No obstant, 
aquests treballadors podien recórrer a les oficines dels sindicats agraris o del SOC. 
Tot i que la gestió en la primera dècada del 2000 no era perfecta el seu funciona-
ment era correcte fins l’arribada de la crisi econòmica. Durant els darrers deu anys, 
la gestió d’aquests contractes i allotjaments ha caigut en mans d’empreses privades 
i màfies organitzades en forma de Societats Limitades que aboquen als temporers a 
la precarietat i marginalitat més absoluta. Un fet que no podem continuar esquivant, 
especialment des de les administracions públiques.

Malauradament, la gestió de les ETT ha demostrat no ser la més adequada per 
al poder adquisitiu tant del temporer com de l’agricultor, que han de pagar pels ser-
vers de l’ETT a pesar de la seva situació de vulnerabilitat econòmica, molt més pro-
nunciada, evidentment, en el cas dels temporers. Certament les ETT ho fan sota la 
legalitat però les Societats Limitades ho fan sota l’aparença de legalitat, tot abusant 
generalment de la necessitat del més dèbil.

Actualment a Catalunya tenim dos tipus d’allotjaments destinats als temporers: 
A) Els privats: generalment acullen temporers regularitzats però de vegades tam-

bé temporers esporàdics. Són els mateixos allotjaments que els agricultors van fer 
a prop de les seves finques per poder acomplir així amb el conveni que demana fa-
cilitar allotjament als treballadors/es si viuen més enllà d’un radi de 75km i que la 
majoria van ser construïts a principis dels anys 2000 sota la petició i supervisió dels 
sindicats agrícoles. Cal tenir en compte que els agricultors poden cobrar fins a un 
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10% del sou al temporers segons conveni, fet que fa que siguin inassequibles per als 
temporers que tenen contracte però que no treballen de forma continuada o diària.

B) Els albergs socials: alguns d’ells són de titularidad municipal com és el cas 
d’Alcarràs. Aquests albergs estan destinats a allotjar persones tan si treballen de 
forma fixa com esporádica per evitar la formació d’assentaments descontrolats o la 
utilització d’infrahabitatges. També n’hi ha de la Generalitat, si més no en el cas del 
de Torres de Segre, està gestionat per una ETT i el seu funcionament no sembla ser 
el més adequat per falta de professionals especialitzats en gestió de la diversitat i de 
les necessitats dels temporers.

Contradictòriament, els allotjaments no estan sempre al límit de la seva capacitat 
perquè els temporers no sempre hi són ben rebuts o bé no poden assumir la despesa, 
pel que, quan arriba la campanya es formen assentaments al voltant dels municipis 
lleidatans on la campanya agrícola és més forta i s’espera més feina. Aquests as-
sentaments no disponen d’unes condicions adequades de salubritat, generalment no 
disponen ni de llum, ni aigua corrent, ni cuina, ni instal·lacions sanitàries. També es 
poden agrupar en infrahabitatges que solen ser cases mig derruïdes, granges i cons-
truccions abandonades. Un focus d’extrema pobresa perillós per als que hi viuen, 
que ja ha causat més d’un incendi, i perillós per als propis ciutadans del municipi, 
pel que fa a propagación d’epidèmies.

L’any 2008 la crisi econòmica va començar a invertir la situació d’immigració 
per la d’emigració i calia sobretot fer front a l’atur. Tot i que en el sector agrícola la 
crisi econòmica va trigar una mica més en arribar, no era coherent seguir apostant 
per la contractació en origen i les polítiques públiques per fer front a l’arribada de 
temporers. Conseqüentment aquesta gestió es van anar abandonant paulatinament.

Si més no, amb la recuperació econòmica no hi ha hagut una recuperació de les 
polítiques públiques de gestió de temporers, a pesar de que en els darrers anys tor-
nen a arribar de forma contundent a les Terres de Lleida i a la Franja. Actualment 
la problemàtica recau principalment en els municipis, Consells Comarcals i Diputa-
cions però no compten amb una visió global ni estratègica ni amb el recolzament de 
la Generalitat ni de l’Estat. Generalment la seva actuació es limita a convenis amb 
entitats assistencials com són Creu Roja o Càritas que s’ocupen de les necessitats 
més bàsiques i urgents d’aquestes persones. Entitats que fan una labor encomiable 
i que, ara com ara, són les úniques encarregades de fer respectar mínimament els 
DDHH dels temporers, si més no, la gestió pública de la problemàtica continua que-
dan en un llimb.

La campanya 2017 va atreure gairebé 28.000 temporers a les Terres de Lleida i 
en el cas de la ciutat de Lleida, malgrat establir una oficina d’acollida, van quedar 
desbordada ràpidament per la massiva afluència. Alguns temporers, com és el cas de 
Seròs, van iniciar vagues queixant-se de la indignitat dels habitatges i de que se’ls 
pagava per sota del preu de conveni. La queixa es va estendre també als temporers 
de la Granja d’Escarp. Si bé, tot i que uns pocs agricultors van ser sancionats per 
aquesta pràctica d’explotació, cal dir que la majoria acompleixen amb el conveni.

A tall d’exemple de la manca de planificació estratègica, l’any passat la Generali-
tat no comptava, ni tan sols, amb un mapa aproximat de quants assentaments i infra-
habitatges hi ha de temporers a les Terres de Lleida o a la Franja. Aragó pateix una 
situació similar però no sembla haver-hi una estratègia ni col·laboració preventiva 
entre ambdues comunitats autònomes. Lluny queda la gestió de concatenació de les 
diferents campanyes agrícoles que es va intentar durant uns anys amb col·laboració 
de l’Estat i de les diferents CCAA que acullen temporers.

El passat 12 de juny, el Congrés dels Diputats va aprovar una moció presentada 
pel grup Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la que s’ins-
tava al Govern de l’Estat a «impulsar la creació d’una Taula de Negociació d’Àmbit 
Estatal que permeti la signatura d’un Conveni Marc de Relacions Laborals al Camp 
que contempli les condicions de vida i treball mínimes i comuns com són: salari, 
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habitatge, transport, entre altres». Així mateix, la moció instava a intensificar les 
inspeccions de treball i de les ETT entre altres qüestions.

Davant la urgència de que la Generalitat prengui el lideratge en la situació de 
vulneració de DDHH dels temporers a Catalunya, el compliment dels convenis per 
part del sector agrícola i la gestió de la convivència per a l’interès comú de tota 
la ciutadania, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Fer una aposta clara i decidida per la gestió pública a Catalunya de la cam-

panya de la fruita i la pal·liació de les necessitats més bàsiques dels temporers tot 
prenent consciència de que tots els actors que intervenen en la campanya han d’as-
sumir la seva responsabilitat: sindicats de treballadors, sindicats agraris, adminis-
tracions municipals, supramunicipals, Generalitat i Govern de l’Estat. L’aposta per 
una inserció laboral pública o subvencionada ha de poder descarregar de costos als 
agricultors i temporers sempre que actuen de forma legal i exemplar front els que 
no ho fan.

2) Endegar amb urgència una taula de coordinació des de la Secretaria per a la 
Immigració de la Generalitat de Catalunya (d’àmbit català) per asseure tots els ac-
tors implicats: SOC, Habitatge, administracions municipals, comarcals i diputacions 
afectades, sindicats agrícoles amb representativitat; sectorials d’agricultura dels sin-
dicats de classe, així com les associacions de veïns per fer front a les diferents cam-
panyes agrícoles tot evitant la vulneració de DDHH dels temporers i assegurant una 
relació contractual digna entre agricultors i temporers. Aquesta taula es coordinarà 
amb les ja existents a l’Aragó i al Ministeri de Treball.

3) Elaborar un mapa dels infrahabitatges on s’assenten habitualment els tempo-
rers amb la col·laboració dels Consells Comarcals, Ajuntaments i entitats assisten-
cials amb la finalitat de planificar actuacions d’urgència i a llarg termini.

4) Procurar que totes les places dels allotjaments de temporers quedin cobertes i 
establir un mecanisme de subvenció per a aquells temporers que no poden assumir 
els costos de l’allotjament per no poder treballar de forma continuada.

5) Recórrer a la instal·lació de mòduls itinerants per cobrir les necessitats més 
bàsiques d’allotjament amb condicions de salubritat tot evitant la proliferació d’as-
sentaments incontrolats mentre s’estudia la possibilitat d’endegar projectes, amb la 
col·laboració dels Ajuntaments i de l’Estat, per a la construcció de nous allotjaments 
en els municipis de major concentració (Aitona, Seròs, Granja d’Escarp, Acarràs, 
Corbins...)

6) Incrementar les inspeccions de treball i fer-les efectives. Homogeneïtzar les 
inspeccions a tots els territoris tot fent inspeccions en cap de setmana i utilitzant al-
tres metodologies que no sigui només la comprovació de papers.

7) Establir una revisió del Conveni per tal de que estigui adaptat a totes les parts, 
els agricultors tenen pics de feina imprevisibles que fan que requereixin de treballa-
dors a demanda, cal que tant l’agricultor com el treballador tinguin una seguretat ju-
rídica en aquest sentit. Cal dotar el Conveni dels recursos adequats per fer-lo efectiu.

8) Sancionar les males praxis dels agricultors que no acompleixen amb els con-
venis per tal de que els que l’acompleixin, una majoria, no paguin les conseqüències 
dels que no ho fan.

9) Sancionar les ETT que abusen dels agricultors i temporers per fer d’interme-
diari en la inserció laboral.

10) Denunciar les Societats Limitades que abusen dels temporers i de la seva ne-
cessitat de trobar feina al camp.

11) Sancionar les grans distribuïdores que també són corresponsables d’aquesta 
situació perquè requereixen de la mà d’obra precaritzada del temporer però alhora 
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exploten els pagesos comprant la fruita sota preu de cost i fent inviables les explo-
tacions.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14981 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 14981)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Fer una aposta clara i decidida per la gestió pública de les necessitats socials 

que comporta a Catalunya de la campanya de la fruita i la pal·liació de les necessi-
tats més bàsiques dels temporers tot prenent consciència de que tots els actors que 
intervenen en la campanya han d’assumir la seva responsabilitat: sindicats de tre-
balladors, sindicats agraris, entitats, organitzacions empresarials, administracions 
municipals, supramunicipals, Generalitat i Govern de l’Estat. L’aposta per una in-
serció laboral pública o subvencionada Les polítiques públiques han de poder des-
carregar de costos recolzar als agricultors i temporers sempre que actuen de forma 
legal i exemplar front els que no ho fan.

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

2) Endegar amb urgència una taula de coordinació institucional des de la Se-
cretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya (d’àmbit català) per as-
seure tots els actors implicats: SOC, Habitatge, administracions municipals, serveis 
socials, comarcals i diputacions afectades, sindicats agrícoles amb representativitat; 
sectorials d’agricultura dels sindicats de classe, organitzacions empresarials, així 
com les associacions de veïns per fer front a les diferents campanyes agrícoles tot 
evitant la vulneració de DDHH dels temporers i assegurant una relació contractual 
digna entre agricultors i temporers. Aquesta taula es coordinarà amb les ja existents 
a l’Aragó i al Ministeri de Treball.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació i addició 

3) Elaborar, en el marc dels treballs endegats per a la determinació de les ac-
tuacions incloses en l’Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a 
Catalunya, impulsada pel Govern de la Generalitat i que inclou aspectes relacio-
nats amb l’infrahabitatge, un mapa dels els instruments tècnics adequats per a la 
detecció d’infrahabitatges on s’assenten s’assentin habitualment els temporers amb 
la col·laboració dels Consells Comarcals, Ajuntaments i entitats assistencials amb la 
finalitat de planificar actuacions d’urgència i a llarg termini.
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Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De refosa dels punts 4 i 5 en un únic punt 

Procurar que totes les places dels allotjaments dels temporeres quedin cobertes 
establint accions coordinades i amb els ajuntaments que és qui té competència sobre 
allotjament d’urgència via Contracte Programa per a aquells temporers que quedin 
desassistits o siguin, de facto, persones sense sostre.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De supressió i addició 

6) Incrementar les inspeccions de treball i fer-les efectives. Homogeneïtzar les 
inspeccions a tots els territoris tot fent inspeccions en cap de setmana i utilitzant al-
tres metodologies que no sigui només la comprovació de papers. Que la inspecció 
de Treball continuï exercint la seva tasca de vigilància i exigència del compliment 
de la normativa laboral en la campanya de la fruita.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6)
De refosa dels punts 7, 8, 9, 10 i 11 en un únic punt 

Sancionar als agricultors, empreses i intermediaris que actuen a la campanya de 
la fruita que incompleixen la normativa laboral, inclosa la de contractació i d’in-
termediació.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el sòl de la despesa social
250-00251/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 5530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Par-

lamentari 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 el 
sòl de la despesa social, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
No hi ha democràcia real sense drets socials garantits. I no hi ha drets socials 

sense garanties d’inversió social suficient. Actualment Catalunya destina el 21% del 
seu PIB a despesa en protecció social, mentre la mitjana europea és del 28% del PIB.

És impossible equiparar drets o garantir la reversió de la desigualtat social que 
trenca el nostre país sense incrementar aquesta despesa i sense garantir que no serà 
sotmesa a noves onades de retallades en el futur.

Fer-ho és invertir en present i en futur, ja que incrementar i garantir la inversió 
social assegura la sostenibilitat i cohesió del nostre sistema social i de la pròpia de-
mocràcia, però a més permet crear nova ocupació, i per tant més benestar i més font 
d’ingrés i de riquesa, individual i col·lectiu.

Amb aquests objectius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a: 
1. Fixar un sòl d’inversió social en els propers pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya, que es mantingui en el temps almenys durant el període de dues legisla-
tures, i que garanteixi un increment continuat de la inversió social per a equiparar-se 
en 8 anys a la inversió social mitjana de la UE.

2. Prioritzar, en aquesta nova inversió social, l’ampliació de la cobertura públi-
ca d’aquells programes i serveis socials que són generadors d’ocupació i que creen 
condicions favorables per a la incorporació de les dones al mercat de treball en con-
dicions d’igualtat.

3. Aplicar la metodologia SROI (Social Return on Investment), que mesura el 
retorn social de les inversions dutes a terme i ens permet assignar els recursos als 
programes que generen més impacte social.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 15375 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15375)

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

1. Tendir a un sòl d’inversió social en els propers pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, que es mantingui en el temps almenys durant el període de dues le-
gislatures, i que garanteixi un increment continuat de la inversió social per tendir a 
nivells europeus a mesura que el finançament de la Generalitat augmenti en funció 
de la sobirania fiscal.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Prioritzar, en aquesta nova inversió social, l’ampliació de la cobertura pú-
blica d’aquells programes i serveis socials que són generadors d’ocupació i que 
creen condicions favorables per a la incorporació de les dones al mercat de tre-
ball en condicions d’igualtat, així com també de persones integrants de famílies 
on tots els membres són a l’atur i persones vulnerables amb fills a càrrec (també 
dones amb fills a càrrec). Cal lluitar contra la pobresa infantil, com a expressió 
de pobresa familiar.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició

3. Aplicar criteris basats en la metodologia SROI (Social Return on Investment) 
o altres fórmules d’auditoria d’impacte social, que mesura el retorn social de les in-
versions dutes a terme i ens permet assignar els recursos als programes que generen 
més impacte social.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la creació d’un segell de treball just i de 
qualitat aplicable en el sector de l’hostaleria i la restauració
250-00258/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 7427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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, presenten la Proposta de resolu-
ció per a la creació d’un Segell de Treball Just i de Qualitat d’aplicació en el sector 
de l’hostaleria i la restauració, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya. És un sector 

amb una importància central a l’hora de construir un país just, equitatiu i amb pers-
pectives de futur.

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

La reforma laboral del Partit Popular va incorporar la prevalença dels convenis 
de les empreses per sobre dels convenis col·lectius del sector. Aquest canvi ha per-
mès 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 treball 
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 reconeguts.

Per aquests motius, amb la finalitat de generar dinàmiques que garanteixin els 
drets laborals dels treballadors i les treballadores de l’hostaleria i la restauració, el 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a que: 
1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb 

l’Agència Catalana de Turisme i els actors socials i sindicals pertinents, elaborin 
conjuntament un Segell de Treball Just i de Qualitat en el sector de l’hostaleria i la 
restauració.

2. La creació del Segell de Treball Just i de Qualitat contempli entre els seus in-
dicadors: 

a) L’aplicació i el compliment del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de 
la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per part de les empreses que operen 
en el servei final ofert.

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

c) El compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, en especial atenció 
a la sobrecàrrega de treball.

d) L’absència d’antecedents d’infraccions laborals molt greus.
e) La igual retribució entre homes i dones per igual treball.
f) La contractació de persones que formin part de col·lectius vulnerables.
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g) L’existència de mesures relacionades amb el foment d’ocupació estable i de 
qualitat valorant, en tot cas, que les contractacions laborals siguin indefinides amb 
antiguitats superiors als 3 anys.

3. El Segell de Treball Just i de Qualitat requereixi auditories anuals que perme-
tin verificar el seu compliment, havent-se de renovar cada tres anys.

4. L’Agència Catalana de Turisme disposi en la seva web del registre d’empreses 
que tinguin en possessió el Segell de Treball Just i de Qualitat per facilitar la seva 
promoció.

5. Dissenyar una campanya per a donar a conèixer la iniciativa del Segell de Tre-
ball Just i de Qualitat.

6. Que la Generalitat de Catalunya incorpori en la contractació pública clàusules 
de responsabilitat social vinculades al Segell de Treball Just i de Qualitat i faci difu-
sió del Segell mitjançant una guia de recomanacions pels Ajuntaments.

7. Que la Generalitat de Catalunya promocioni en les fires de turisme, congres-
sos i conferencies la importància d’unes relacions laborals de qualitat i doni veu als 
actors socials i sindicals que les reivindiquen.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14980 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 14980)

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

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a que: 
1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb 

l’Agència Catalana de Turisme i els actors socials i sindicals pertinents, proposarà a 
efectes de concertació al Consell de Relacions Laborals, l’elaboració d’un protocol 
de bases per establir el sector i els elements que portin a l’establiment d’un Segell de  
treball just i de qualitat elaborin conjuntament un Segell de Treball Just i de Quali-
tat en el sector de l’hostaleria i la restauració.

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

2. A nivell de proposta, en el marc del Consell de Relacions Laborals, la creació 
del Segell de Treball Just i de Qualitat caldria que contempli entre d’altres els seus 
següents indicadors: 

a) L’aplicació i el compliment del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de 
la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per part de les empreses que operen 
en el servei final ofert.

b) La no externalització de serveis centrals en l’activitat hotelera, com ho son les 
cambreres de pis, a terceres empreses. En cas d’adoptar-se per la subcontractació 
de part de l’activitat productiva, aquesta es durà a terme amb les garanties inhe-
rents previstes per la normativa laboral, aplicant el conveni col·lectiu de l’empresa 
principal i es vehicularà la subrogació en cas que la norma convencional d’aplica-
ció no en faci previsió.
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c) El compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, en especial atenció 
a la sobrecàrrega de treball. Formació especifica sobre els riscos laborals, més enllà 
de la formació legal, en especial atenció als riscos muscoesquelètics i psicosocials.

d) L’absència d’antecedents d’infraccions laborals molt greus.
e) La igual retribució entre homes i dones per igual treball.
f) La contractació directa de persones que formin part de col·lectius vulnerables.
g) L’existència de mesures relacionades amb el foment d’ocupació estable i de 

qualitat valorant, en tot cas, que les contractacions laborals siguin indefinides amb 
antiguitats superiors als 3 anys.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició

3. El Segell de Treball Just i de Qualitat requereixi auditories anuals que per-
metin verificar el seu compliment, havent-se de renovar cada tres anys, en el marc 
dels acords als que s’arribi en el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, com 
a òrgan tripartit.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació

4. L’Agència Catalana de Turisme El Departament d’Empresa i Coneixement 
disposi en la seva web del registre d’empreses que tinguin en possessió el Segell de 
Treball Just i de Qualitat per facilitar la seva promoció.

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

6. Que la Generalitat de Catalunya incorpori en la contractació pública clàusu-
les de responsabilitat social vinculades al treball estable i de qualitat al Segell de 
Treball Just i de Qualitat i faci difusió d’aquestes del Segell mitjançant una guia de 
recomanacions pels Ajuntaments.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6)
De supressió

7. Que la Generalitat de Catalunya promocioni en les fires de turisme, congres-
sos i conferencies la importància d’unes relacions laborals de qualitat i doni veu als 
actors socials i sindicals que les reivindiquen.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia Parc 
Central de Sabadell
250-00267/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 7701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la Residència i Centre de Dia Parc Central de Sabadell, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Sabadell pateix històricament i estructuralment un dèficit de places públiques de 

residència que s’ha agreujat amb el pas dels anys, per l’envelliment poblacional, un 
envelliment que supera la mitjana de la comarca del Vallès Occidental. La previsió 
demogràfica per enguany preveia que Sabadell superi la xifra de 39.000 persones 
grans a la ciutat i que una de cada 4 d’aquestes persones grans sigui major de 80 
anys. Aquest alt sobreenvelliment poblacional a Sabadell comporta que l’índex de 
dependència també sigui més alt que la mitjana comarcal.

Després d’anys de reivindicacions per part de la Plataforma d’Entitats per a la 
Residència Sector Sud de Sabadell, l’any 2006 la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament de Sabadell van signar un conveni on es preveia, entre d’altres, la construcció 
d’un Centre de Dia i Residència pública al Parc Central.

Al conveni es fixava que l’Ajuntament de Sabadell posaria a disposició de la 
Generalitat, els terrenys i llicències necessàries i la Generalitat aportaria la dotació 
pressupostaria per construir l’equipament. Des de l’any 2009 ja es donen les condi-
cions per a poder projectar i construir aquesta infraestructura 

Durant els darrers anys, al Parlament s’ha debatut i votat en nombroses ocasions 
propostes per a reactivar aquest projecte de Residència i Centre de Dia públics a la 
co-capital del Vallès Occidental. A hores d’ara, però, l’equipament continua encallat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar immedia-

tament el procés de licitació de les obres per a la construcció i posada en funciona-
ment de la Residència i Centre de Dia Parc Central de Sabadell.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 15376 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15376)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar en la 
seva tasca de suport econòmic i tècnic necessari per habilitar el projecte de la Resi-
dència i Centre de Dia Parc Central de Sabadell, i que un cop l’Ajuntament de Sa-
badell hagi presentat el projecte a la ciutat, impulsi conjuntament amb el consistori 
la seva posada en funcionament, tal i com està previst.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la commemoració del centenari de la 
vaga de La Canadenca
250-00268/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 7702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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, presenten la Proposta de resolu-
ció per a la commemoració del centenari de la vaga de «La Canadenca», per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El proper febrer 2019 es compliran 100 anys de la convocatòria de la coneguda 

com vaga de «La Canadenca». Aquest conflicte laboral es va iniciar a Barcelona 
per l’acomiadament de 45 treballadors de l’empresa Barcelona Traction, Light and 
Power Company, el principal accionista de la qual era una financera canadenca, 
d’aquí que fou coneguda popularment com «La Canadenca».

Aquesta vaga, i el final del conflicte negociat entre treballadors i patronal, és 
considerada una fita històrica del moviment obrer europeu i de l’organització sindi-
cal, en aquest cas protagonitzada per la CNT, i el renaixement d’un corrent de so-
lidaritat, de suport social i d’orgull de les classes populars. En pocs dies la vaga va  
obtenir un seguiment del gairebé 70% de la indústria a Catalunya, a la qual se li   
va unir un extraordinari suport popular en un clima d’increment del cost de la vida.

Cal recordar que aquest conflicte laboral va ser contestat amb una gran repressió 
que va comportar milers d’empresonaments d’obrers i sindicalistes i va donar pas a 
una etapa violenta, d’atemptats i assassinats. Finalment, després de quaranta dies de 
vaga, es va arribar a un acord entre els treballadors i la patronal. El Govern va ac-
ceptar la majoria de les reivindicacions dels treballadors i va aprovar, el 3 d’abril de 
1919, el decret que establia les vuit hores de jornada laboral a Espanya.

Tot això es va produir en un context de forts canvis socials i econòmics, en ple 
procés de creació de l’Organització Internacional del Treball (OIT) com a part del 
Tractat de Versalles, amb gran convenciment de la necessitat de la justícia social per 
al manteniment d’una pau mundial i permanent. Uns anys marcats pel naixement 
d’avantguardes culturals i ideològiques, però, aquesta gran potència de transforma-
ció social, encara no es reflectia, a principis del segle XX, en l’estructura dels estats 
i en el poder polític.

La vaga de la Canadenca va suposar una fita de l’anarcosindicalisme, en conso-
nància amb les reivindicacions del moviment obrer europeu, per la seva gran força 
de mobilització per a la conquesta de la jornada de treball de 8 hores i el dret d’as-
sociació.

El suport popular i la maduresa organitzativa de la classe treballadora van supo-
sar un notable apoderament del moviment obrer català i espanyol i l’entrada a una 
nova etapa de la història contemporània marcada per a la conquesta de drets socials 
i llibertats polítiques, tot i la posterior etapa de repressió, empresonaments i l’auge 
del militarisme colpista. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Promoure la celebració del centenari de la vaga de «La Canadenca», impulsant 

una declaració institucional en motiu de les conquestes en drets laborals i llibertats 
(especialment la consecució de la jornada laboral de vuit hores) guanyades arran de 
la vaga.

2. Incrementar els recursos humans i materials destinats a la investigació histo-
riogràfica duta a terme per àmbits acadèmics i fundacions de l’àmbit sindical per 
a l’estudi del moviment obrer, de reparació en memòria dels represaliats del movi-
ment sindicalista, del paper de les dones en aquest període i la seva realitat dins el 
moviment obrer.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14979 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 14979)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 2

2. Incrementar els recursos humans i materials destinats a Impulsar la investi-
gació historiogràfica duta a terme per àmbits acadèmics i fundacions de l’àmbit sin-
dical per a l’estudi del moviment obrer, de reparació en memòria dels represaliats 
del moviment sindicalista, del paper de les dones en aquest període i la seva realitat 
dins el moviment obrer.
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