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Sessió 15 de la CTR

La sessió de la Comissió de Treball (CTR) s’obre a les deu del matí i vuit minuts. Pre-

sideix Bernat Solé i Barril, acompanyat de les secretàries en funcions, Ramona Barrufet i 

Santacana i Violant Cervera i Gòdia. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Chakir el Homrani Lesfar, Anna Figueras i Ibàñez, Carles 

Prats i Cot i Eduardo Reyes i Pino, pel G. P. de Junts pel Sí; Francisco Javier Domínguez 

Serrano, Joan García González i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Pol Gibert 

Horcas, pel G. P. Socialista; Joan Coscubiela Conesa, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, 

i Albert Botran i Pahissa i Mireia Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Po-

pular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, 

Josep Ginesta i Vicente; la directora general de la Inspecció de Treball, M. Luz Bataller Ci-

fuentes; el director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Auto-

empresa, Josep Vidal i Fàbrega; l’alcaldessa de Santa Eugènia de Berga, Anna Franquesa 

i Roca; la secretària del Sector d’Alimentació, Begudes i Tabac de la UGT-FICA, Alícia Buil 

Cuenca; el secretari de participació institucional de Comissions Obreres - Federació d’In-

dústria, Bernat Villarroya i Garcia; la representant de la Coordinadora Obrera Sindical Mont-

se Castañé Roqué; el representant de Càrnies en Lluita Antoni Iborra i Plans; el president 

de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, Perfecto Alonso i Tejera, i l’advocat de 

Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya Moisés Lara Roldán.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta i Vicente, secretari general de Treball, 

Afers Socials i Famílies, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modifica-

ció de la Llei de cooperatives (tram. 356-00688/11). Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de M. Luz Bataller i Cifuentes, directora general de la 

Inspecció de Treball, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de 

la Llei de cooperatives (tram. 356-00689/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Josep Vidal i Fàbrega, director general d’Economia 

Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, davant la Comissió de Treball 

perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (tram. 356-00690/11). Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’Anna Franquesa i Roca, alcaldessa de Santa Eugènia 

de Berga, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de 

cooperatives (tram. 356-00696/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 

davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la situació laboral de les cooperatives 

càrnies (tram. 356-00698/11). Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 

Comissió de Treball perquè informi sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies 

(tram. 356-00699/11). Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. De-

bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Montse Castañé, coordinadora obrera i sindical, da-

vant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives 

(tram. 356-00694/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-

tituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’Antoni Iborra i Plans, en representació de Càrnies en 

Lluita, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de co-
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operatives (tram. 356-00693/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Manuel Prieto, en representació de la Confede-

ració General del Treball d’Osona, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre 

la modificació de la Llei de cooperatives (tram. 356-00695/11). Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

10. Sol·licitud de compareixença de Perfecto Alonso i Tejera, en representació de la 

Confederació de Cooperatives de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè infor-

mi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (tram. 356-00691/11). Grup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Cristina Grau, en representació de la Xarxa d’Eco-

nomia Solidària, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei 

de cooperatives (tram. 356-00692/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bon dia a tothom. Donem inici a la Comissió de Treball.
En primer lloc, doncs, donar-los les gràcies novament, i, als compareixents, do-

nar-los la benvinguda: senyor Josep Ginesta, secretari general del Departament de 
Treball; senyora María Luz Bataller, directora general de la Inspecció de Treball; 
senyor Josep Vidal, director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Co-
operatives i l’Autoempresa, i resta de membres del departament i d’assistents a la 
comissió.

Segon punt a comentar abans d’iniciar la comissió. Ordenarem el debat de la 
següent manera: hi haurà un primer bloc, que correspondrà al Govern, on hi haurà 
la compareixença principalment del senyor Josep Ginesta; després hi haurà la pos-
sibilitat de que cada grup parlamentari faci les preguntes pertinents –com a molt, 
cinc minutets per grup parlamentari–, i després hi haurà cinc minuts més perquè el 
Govern pugui respondre. La primera compareixença, doncs, hem calculat que, com 
a molt, s’hauria d’estendre una mitja horeta, d’acord? (Pausa.) Després, el... (Remor 
de veus.) Sí, sí, sí, d’acord.

Segon comentari. El segon bloc inclouria la compareixença de l’alcaldessa de Santa 
Eugènia de Berga; després, d’una representació de la Unió General de Treballadors, i, 
després, d’una representació de Comissions Obreres i d’una representació de la Coor-
dinadora Obrera Sindical. D’acord? (Pausa.) Aquí la dinàmica seria la mateixa: serien 
deu minuts per compareixent, després hi hauria un torn de cinc minutets per grup par-
lamentari, i després hi hauria un altre torn de resposta de cinc minutets per comparei-
xent. Esperem, doncs, que no s’esgoti el temps, perquè, si no, la comissió se’ns allargarà 
moltíssim.

I després hi hauria un tercer bloc, del qual decau la compareixença del senyor 
Manuel Prieto, de la CGT, i en què la compareixença de la senyora Cristina Grau, 
en representació de la Xarxa d’Economia Solidària, és possible que no es pugui 
substanciar, perquè no li és possible arribar a l’hora que està prevista la comparei-
xença. Bé, si, pel que sigui, hi arribés a temps i es pogués fer, doncs, es faria, però 
en principi està previst que no es faci. I la dinàmica seria la mateixa: en aquest ter-
cer bloc, els dos compareixents que quedarien tindrien deu minuts per a cadascú, 
cinc minuts per grup parlamentari, i després cinc minuts per respondre. D’acord? 
(Pausa.)

Un altre element a tenir en compte, i després ja passarem a l’ordre del dia: rebreu 
la convocatòria per al proper dimecres dia 28, a les nou del matí, d’una sessió de la 
Comissió de Treball. En aquesta sessió hi hauria un únic punt de l’ordre del dia, que 
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seria el debat i, si s’escau, l’aprovació del Dictamen de la renda garantida de ciuta-
dania. D’acord? (Pausa.) Tingueu en compte que serà a les nou del matí i que el Ple, 
si no m’equivoco, comença a dos quarts de deu; per tant, seria aquesta mitja horeta. 
D’acord? (Pausa.)

Sol·licitud de compareixença de Manuel Prieto, en representació de 
la Confederació General del Treball d’Osona, perquè informi sobre la 
modificació de la Llei de cooperatives (retirada)

356-00695/11

Doncs, ara sí, anem a votar les sol·licituds de compareixença. Es poden votar en 
bloc? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

Albert Botran i Pahissa

En tot cas..., perdó. A petició..., bé, a suggeriment del lletrat, realment la compa-
reixença de la CGT, com que no... Ha renunciat a ser-hi; si voleu, la retirem direc-
tament, no cal votar-la.

El president

Per tant, ja no es votaria, aquesta.

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00688/11 a 356-00694/11, 356-00696/11, 356-00698/11 i 356-00699/11

La resta? (Pausa.) Sí? (Pausa.)
S’aproven per unanimitat totes les compareixences.
Alguna substitució d’algun grup parlamentari? (Pausa.) El senyor Coscubiela en 

lloc del senyor Marc Vidal?

Joan Coscubiela Conesa

Sí, exactament això.

El president

Molt bé. De la CUP?

Albert Botran i Pahissa

Jo mateix en lloc de la Mireia Vehí.

El president

D’acord. Algú més? (Pausa.) Molt bé. 

Compareixences acumulades relatives a la modificació de la Llei  
de cooperatives

357-00559/11, 359-00560/11 i 359-00561/11

Doncs, iniciem les compareixences. Té la paraula el senyor Josep Ginesta. Mol-
tes gràcies.

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies (Josep Ginesta i 
Vicente)

Bé, molt bon dia a totes i a tots, president, vicepresidents de la Mesa, diputades  
i diputats, titulars i substituts. Ens tornem a veure en una compareixença, i en aques-
ta ocasió jo crec que forma part d’algun dels fils que havíem deixat penjats en al-
tres compareixences que hem fet, quan explicàvem qüestions vinculades al mercat 
de treball o qüestions vinculades a la inspecció de treball, no?, un dels fils que treu 
cap a allò que de vegades n’hem dit «patologies» o «situacions» que es produeixen 
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actualment al mercat de treball, que són fruit de reformes legals que s’han produït 
els darrers anys a l’ordenament jurídic i que nosaltres considerem que acaben tenint 
efectes socials no desitjats, eh?: canvis normatius que obren la porta a noves formes 
d’organització del treball i que acaben produint resultats inesperats, no desitjats, o 
potser desitjats, però..., en tot cas, nosaltres a vegades n’hem dit «resultats antiso-
cials», no?

Com saben, la qüestió vinculada a les càrnies ha estat el darrer any especial-
ment rellevant: hi han hagut mobilitzacions, hi han hagut diferents accions... Jo els 
n’explicaré algunes, però, en tot cas, el que sí que saben, perquè ha passat en aquest 
Parlament, és que Catalunya va decidir, en el marc de la seva sobirania i en el marc 
de la seva sobirania en matèria de cooperatives, limitar l’existència de falses coope-
ratives, no? I ho va decidir amb aquella capacitat de sobirania que té el Parlament 
de Catalunya, que és modificant la Llei de cooperatives, introduint una modificació 
a l’article 132 de la Llei de cooperatives, que feia poc que s’havia desenvolupat, però 
que en tot cas requeria un ajust, en el qual com a mínim s’introdueixen unes regles 
de joc diferents en les cooperatives de treball associat que tinguin més de vint-i-cinc 
treballadors, que subcontractin o que siguin beneficiàries del subcontracte o que re-
bin la subcontractació d’obres i serveis de caràcter mercantil per part d’una empresa 
principal que subcontracti activitat pròpia –activitat principal, eh?–, o bé quan sigui 
beneficiària del 75 per cent..., que la seva activitat sigui, en més del 75 per cent, per 
a una sola empresa, eh?

En aquest cas, en aquestes cooperatives de treball associat, les regles del joc 
són diferents, perquè en aquests casos s’exigeix que en les condicions de treball, 
que s’han de regular en els estatuts o en el reglament de règim intern, s’apliqui com 
a mínim en les condicions laborals el que preveu el conveni col·lectiu del sector, i, 
quant a protecció social, també com a mínim que sigui equiparable a aquella que 
preveu el règim general de la seguretat social, eh?

Aquesta és la solució que ha trobat Catalunya, diríem, per blindar-se de les falses 
cooperatives. Per què és la solució que s’ha trobat? Doncs, perquè amb l’actual legis-
lació laboral, amb l’actual regulació –article 42 de l’Estatut dels treballadors i article 
43 de l’Estatut dels treballadors–, quan un cooperativista s’adscriu voluntària ment 
a una cooperativa, diríem que l’ordenament jurídic –i així ho ha dit el Tribunal Su-
prem– permet que el cooperativista pugui autoimposar-se condicions laborals que 
superin el racional, el normal. El Tribunal Suprem entén que aquesta expressió de 
la voluntat d’afegir-se a un projecte cooperatiu –democràtic, etcètera– és suficient 
per trencar qualsevol vincle de caràcter laboral, i, per tant, deixa un espai en el que 
cadascú pot fer el que vulgui, no?

Aquest resultat, hi insisteixo, segur que no es buscava, quan es va fer l’article 42 
o l’article 43, en aquest cas concret –en d’altres, potser sí–, però en tot cas és el re-
sultat que hem constatat.

Fruit d’això, i donat el marc que tenim en aquests moments a Catalunya i donat 
el marc de la capacitat legislativa que tenim, jo diria que el Parlament va decidir, 
els diputats varen decidir –des del nostre punt de vista, encertadament– buscar una 
via en la qual es limiti que, quan això passa, quan hi ha una cooperativa de treball 
associat que és el subcontracte d’una empresa principal, les condicions que s’apli-
quin siguin diferents, que hi hagi un règim més proteccionista dels cooperativistes 
que estiguin en aquest marc.

Hi ha una doble modificació. És a dir, es modifiquen les obligacions, però n’hi 
ha una altra que és tan o més important, que és que en el règim sancionador es re-
cull com a infracció molt greu no complir aquesta premissa. Important: sense règim 
sancionador era difícil poder impulsar qualsevol compliment d’aquesta obligació. 
I n’hi ha una tercera, que és que –i que la mateixa llei ja la preveia, eh?– en cas d’in-
fracció molt greu, en el seu grau màxim, la conseqüència pot ser la desqualificació 
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de la cooperativa, i, per tant, que aquella organització del treball deixi de ser una 
cooperativa i passi a ser una altra cosa, eh?

Insisteixo que és una via de resoldre la problemàtica, una via que ha trobat el 
Parlament de Catalunya i que s’ha debatut el darrer any en diferents taules, en dife-
rents aforaments, en diferents debats. S’ha debatut en el sector: quan es va promoure 
la modificació legislativa, es va estar en converses amb la federació, amb la XES, 
amb els grups parlamentaris, els sindicats, etcètera, fins a intentar arribar a trobar el 
text de consens que va acabar apareixent a la Llei de mesures, eh?

No és exclusiu de Catalunya. Ja hi ha altres comunitats que també, en la matei-
xa línia, han trobat la solució a aquesta aparició de cooperatives que no responien a 
la realitat del moviment cooperativista amb una reforma de la llei de cooperatives 
corresponent.

Deixin-me que també els faci una mica de radiografia. A Catalunya tenim qua-
tre mil cooperatives, de les quals 3.050 són cooperatives de treball associat, i de les 
quals, cooperatives càrnies en són quaranta-cinc. Per tant, en el cas de les càrnies 
concretament, no parlem d’un problema, en dimensió, molt gran, en nombre de co-
operatives; fixin-s’hi, quaranta-cinc entre quatre mil cooperatives. De fet, fins i tot si 
concretem una mica més on està el conflicte, d’aquestes quaranta-cinc cooperatives 
només n’hi ha vint-i-cinc que siguin especialitzades en el que és la part de centra-
lització productiva de tot el que és l’àmbit carni, que són les sales de sacrifici i les 
sales d’especejament –vint-i-cinc, només–, però sí que és significatiu el nombre de 
persones que afecta, i després els en donaré alguna dada.

Ara bé, és important que ho focalitzem en un cas concret, perquè el que sí que 
ens preocupa és que aquesta pràctica no té per què ser necessàriament exclusiva del 
sector carni. De fet, sí que hem constatat –i algun cop ja els hi hem traslladat– que 
aquesta pràctica de constituir cooperatives de treball associat, realment, quan el 
que es pretenia era una empresa que subcontractés una activitat i etcètera, eh?, s’es-
tà produint en altres sectors. Per tant, diríem, pot ser un problema petit, ara, en el 
cas del sector carni, però sí que les solucions que s’hi apliquin..., la modificació le-
gislativa no parla només del sector o del subsector del sacrifici i de l’especejament, 
eh?, i no parla del sector carni, sinó que parla de tots els sectors en general. Per tant, 
aquí el risc potencial de que es produeixin situacions com la que hem viscut en el 
sector carni és de les tres mil cooperatives de treball associat que hi han a Catalu-
nya, que ja en són moltes més.

En tot cas, la dimensió no és molt gran, però sí que, hi insisteixo, en nombre de 
persones, afecta molt. En tot cas, fixin-se que, de les quaranta-cinc –i també com a 
radiografia del que és el sector–, aproximadament trenta tenen menys de cent tre-
balladors; dotze tenen entre cent i mil treballadors, i tres tenen més de mil treballa-
dors..., perdó, socis treballadors, eh?, parlem de socis treballadors, de cooperativis-
tes. Fixin-s’hi, parlem de cooperatives que són de centralització productiva d’una 
activitat fonamental del sector carni, i algunes d’elles tenen, com a cooperativistes 
o com a treballadors, eh?, socis cooperativistes treballadors..., doncs, més de mil, 
algunes d’elles, no? Bé, dada rellevant.

Però, a més a més, els dono altres dades perquè entenguin que, quan parlem de 
falses cooperatives o de situacions que són estranyes... Els en dono altres dades. Mi-
rin, recorden l’acudit dels elefants a dins del sis-cents? Doncs, mirin, hi ha un cas 
d’un domicili particular a Vic que té domiciliats 537 treballadors autònoms. L’acu-
dit dels elefants a dins del sis-cents queda curt, al costat d’aquest cas, eh? No en una 
nau industrial de deu mil metres quadrats a un polígon, no, no, no: en un domicili 
particular de Vic hi han 537 treballadors autònoms domiciliats, 457 dels quals són 
persones estrangeres. En dono la dada, i que cadascú la interpreti com vulgui, per-
què és una dada, eh?

A Gurb n’hi ha una –un cas similar, Gurb, poble petit– que té cent setze treballa-
dors autònoms en un domicili, eh?: noranta-tres, estrangers; vint-i-tres, de nacionalitat 
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espanyola. A Vic n’hi ha una altra que té dos treballadors al règim general i 256 també, 
en un cas similar a aquest..., doncs, 256 autònoms, eh?; aquí, la meitat..., 128 nacionals 
i 128 estrangers. És una dada.

Però els donaré una altra dada: quan mirem l’evolució de treballadors al règim 
general i al règim d’autònoms en determinades comarques, veiem que hi ha una ex-
traordinària propensió a l’emprenedoria en territoris on hi han escorxadors. Bé, a 
Osona, per exemple, període 2008-2016, s’incrementa un 200 per cent el nombre de 
treballadors autònoms, gairebé dos mil treballadors autònoms més, quan l’evolució 
del règim general a Osona en el mateix període és només del 2 per cent –només hi 
han vuitanta-set treballadors més, al règim general.

Al Gironès, una altra zona on hi han empreses d’aquest tipus, 267 per cent: és a 
dir, hi han mil autònoms més en el període 2008-2016, quan hi ha una reducció del 
8 per cent de treballadors afiliats al règim general. A la Garrotxa, 178 per cent més 
de treballadors autònoms; un 2,4 per cent menys de treballadors al règim general. 
Són dades objectives, i insisteixo que cadascú les pot interpretar com vulgui.

Però, clar, quin és el resultat? Com vostès saben, estar cotitzant al règim gene-
ral o al règim d’autònoms és molt diferent, i la protecció social que tenen aquestes 
persones és molt diferent. De fet, els hem de dir que a Catalunya el 99 per cent dels 
treballadors autònoms, dels treballadors que cotitzen al règim d’autònoms, tenen 
com a base de cotització la base mínima. Per tant, són persones que, en cas de ne-
cessitar el sistema de seguretat social, tindran també una protecció mínima, eh? La 
diferència entre el règim general i el règim d’autònoms és que al règim general tens 
una cotització equiparada al nivell d’ingressos que tens, al salari, i, en canvi, en el 
règim d’autònoms tries per quina base cotitzes, i, per tant, la protecció que tindràs 
també serà molt menor, si no s’equipara a la que tens per salari.

De fet, quan fem una radiografia del resultat que comporta això..., vol dir que els 
socis treballadors d’aquestes cooperatives que estan treballant i cotitzant al règim 
d’autònoms i no al règim general, doncs, tenen diferències, per exemple, en jornada, 
com a condicions de treball: en règim general, jornada màxima de conveni del sec-
tor, 1.770 hores; en un cooperativista la limitació de la jornada és relativa, perquè és 
la que hagin acordat en el règim de treball, etcètera. En vacances..., en tots aquests 
elements més intangibles.

Però n’hi ha d’altres, òbviament: el salari. En el cas dels perfils més baixos, dels 
perfils bàsics –peons, diríem–, en el conveni la retribució estaria al voltant dels quin-
ze mil euros –règim general, vuit hores, etcètera. Els cooperativistes de la banda 
més baixa tenen una retribució, per les informacions que hem rebut d’algunes de les 
entitats del sector i alguns mateixos cooperativistes..., està entre 13.800 i 17.000. Per 
tant, la retribució..., fins i tot, en algun cas, podria ser superior.

En categories més altes, és a dir, en aquells que ja són més especialitzats..., aquí 
trobem diferències en la retribució: mentre que el conveni parla d’una retribució per 
a un oficial de primera de setze mil, disset mil com a quantitat bàsica, un coopera-
tivista molt especialitzat pot tenir una retribució al voltant dels trenta mil. Ara bé, 
com a cooperativista, en el règim d’autònoms, diríem, treballa a preu fet, sense jor-
nada, i en unes condicions..., eh? En tot cas, retribució més alta, però protecció més 
baixa.

La protecció en el règim d’autònoms, aquesta part de..., menys base de cotització 
–perquè cotitzen per la base mínima– que en el règim general, però també la ma-
joria d’autònoms a Catalunya..., de fet, la majoria d’autònoms en el conjunt de l’Es-
tat espanyol no cotitzen –molts d’ells– per incapacitat temporal, no cotitzen –molts 
d’ells– per incapacitat temporal per accident de treball, no cotitzen –molts d’ells– 
per la protecció per desocupació, de forma que hi han diferències no només quant a 
base, sinó quant a l’abast de la protecció que poden tenir.

En tot cas, insisteixo en aquesta idea de que quan veiem la diferència entre estar 
d’una forma o d’una altra, en el resultat poc social que veiem també hi ha aquest, 
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el de la..., no només el de les condicions, sinó aquesta part més soft de la protecció 
social associada a una forma o altra de treball.

Davant de la situació, abans de que es produís la reforma, què es va fer? És a dir, 
nosaltres el que vàrem intentar fer és el que acostuma a fer el Departament de Tre-
ball, que és buscar el focus del conflicte i asseure les parts; de fet, asseure les parts 
després de constatar, òbviament, a través de la Direcció General de la Inspecció de 
Treball, que les dificultats en fer aflorar el concepte de falsa cooperativa en aquests 
casos era molt difícil, era molt complex, i, a sobre, després els jutjats moltes vegades 
ho tombaven, no? I, per tant, amb dificultats de tenir èxit en el resultat que s’espe-
rava poder tenir.

Vam asseure les part en una taula, que en vam dir Taula de Concertació del Sec-
tor Carni –altrament coneguda com a «taula d’embotits», com deuen entendre–, en 
la que vam asseure tot el sector, en sentit ampli. Hi vam seure la Fecic i l’Anafric, 
les dues patronals del sector més carni, però també la part d’aus i conills, l’altra part 
del sector carni –de la «carn blanca», en diuen–, que, tot i tenir un conveni col·lec-
tiu diferent i tot i tenir una realitat estructural diferent, ens semblava que, per algu-
nes informacions que arribaven en alguns àmbits territorials, especialment Lleida, 
Ebre..., hi estava començant a sorgir també aquesta forma d’organització del treball. 
Ens va semblar que hi havíem d’asseure tot el sector carni, vermell i blanc, perquè 
això també ens donava una visió més àmplia i una solució de més llarg abast.

Vam asseure’ls junt amb les dues organitzacions representatives del sector car-
ni, en aquest cas, Comissions i UGT. Per què? Perquè, al conveni col·lectiu que en 
aquests moments hi ha, l’espai de negociació col·lectiva que hi ha en aquest sector 
és estatal, i, per tant, hi ha un conveni que es fa en l’àmbit estatal, des de Madrid. 
Nosaltres volíem, a Catalunya, un acord, i que aquell acord que s’assumís no fos no-
més un acord d’intencions, sinó que fos un acord amb contingut obligacional per a 
tots aquells que el subscrivien, però per a aquells també que no el podien subscriure.

Si fèiem una taula en la que els participants eren les organitzacions més repre-
sentatives de tot el sector, també teníem capacitat de subscriure un acord que fos 
una extensió territorial del conveni col·lectiu, i així ho vàrem acordar en la primera 
reunió en què vàrem constituir aquesta taula –hi vàrem constituir la taula més els 
objectius de la taula. També vàrem acordar que aquells acords que s’assolissin serien 
obligacionals per a les parts que els subscrivien, i, per tant, tindrien la seva força 
vinculant des d’un punt de vista jurídic al sector a Catalunya.

Però, a més a més, fèiem una cosa que ja preveu el conveni col·lectiu, perquè, fi-
xin-s’hi, els parlem d’un problema que el mateix conveni col·lectiu té diagnosticat. 
De fet, el conveni col·lectiu del sector diu que, progressivament, les empreses del 
sector deixaran d’utilitzar cooperatives en el seu procés productiu. Un conveni..., 
quan diu que deixarà de fer servir una cosa que en teoria no hauria de regular, per-
què les cooperatives estarien fora de l’àmbit del món del treball, com a mínim de la 
regulació laboral..., fixin-se que el mateix conveni ja diagnostica que hi ha un pro-
blema amb les cooperatives, no? Aleshores, l’objectiu era desplegar a Catalunya el 
que ja diu el conveni estatal, però, a més a més, amb contingut normatiu, perquè fos 
obligacional per a totes les empreses del sector. D’acord?

A part d’això, vam seguir fent inspeccions, eh? Tenim 108 ordres finalitzades, 
174 requeriments, 22 sancions, 376 treballadors que eren autònoms i van passar a 
estar al règim general, ingressos per quotes al voltant de 200.000 euros... Tenim al-
tres investigacions en curs, però en tot cas el resultat que teníem era poc –era poc–, 
comparat amb el volum de gent que afecta, i, sobretot, com els deia abans, amb el 
potencial risc que tenim de que això es traslladi a altres àmbits de l’activitat econò-
mica, especialment al sector serveis.

Bé, aquesta taula va donar el resultat que va donar. Segueix viva, segueix acti-
va. En tot cas, hi ha un element més, que és la reforma legislativa que vostès, com a 
diputats, han fet, i que s’introdueix com un element més dins del marc d’eines que 
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cada part té per negociar i que segueix sent la part... De fet, nosaltres creiem que la 
solució final arribarà en un acord d’aquesta mesa, la solució final a la problemàtica. 
Ho creiem perquè serà l’element que ens ajudarà a buscar allò, no?, la sostenibilitat 
dels drets de les persones, la sostenibilitat social, però també la sostenibilitat eco-
nòmica del sector.

Segurament el sector, d’un dia per l’altre, no pot transformar-se, modificar els 
seus processos productius, perquè li seria dificultós i afectaria la seva sostenibilitat. 
Segurament en aquesta taula es pot acordar un marc, un règim transitori que en el 
menor temps possible permeti que tothom es pugui adaptar i que tothom pugui ajus-
tar-se al que diu la legalitat, eh? En tot cas, esperarem per veure els propers mesos 
què succeeix.

Nosaltres, què fem, des de que s’ha produït el canvi legislatiu? El canvi legislatiu 
entra en vigor efectivament el 9 de juny. Tot i que la Llei de mesures es fa al març, 
es produeix un error que no s’acaba de corregir amb la Llei de mesures i l’acabem 
rematant amb la de les cooperatives de crèdit, que fa pocs dies van aprovar, en la 
que fem una esmena tècnica per al règim sancionador. I, per tant, entra en vigor el 
dia 9 de juny.

Nosaltres, què hem fet? Mantenim viva la taula –mantenim viva la taula– amb 
l’esperit de que s’arribi a acords. També els haig de dir que la patronal del sector s’ha 
mostrat poc predisposada a obrir converses –això és una realitat–, perquè té certes 
dificultats en veure com ajusta aquest canvi normatiu i com l’aplica. Lògic: la patro-
nal també ha de vetllar per la seva sostenibilitat, és a dir, té una postura d’intentar 
vetllar pels interessos de les empreses d’aquest sector, és normal. En tot cas, la man-
tenim oberta i haurem de veure els propers dies què passa.

Però, per altra banda –per altra banda–, des de la Direcció General de la Inspec-
ció de Treball s’ha seguit amb l’activitat d’inspecció planificada que ja teníem, que 
ja seguíem, i, a més a més, hi hem afegit actuacions coordinades. Per una banda, 
fa uns dies Comissions Obreres va entrar una denúncia massiva..., «massiva»..., per 
a quinze empreses, però que afecta les empreses més grans del sector, i això ja ens 
ha obligat a fer un grup de treball per iniciar l’activitat coordinada al voltant de les 
irregularitats que s’hi diuen, a la denúncia. La denúncia parla d’irregularitats de tot 
tipus, eh?: parla de l’incompliment de Llei de cooperatives, però també parla d’al-
tres incompliments d’índole sindical, i, per tant, haurem de veure exactament l’abast 
que té.

Però també hi han actuacions coordinades en altres llocs. A Girona, per exem-
ple, la UGT... Els deia que el Gironès és un altre focus d’activitat, etcètera. Amb la 
UGT de Girona també hi hem fet diverses actuacions coordinades per intentar esca-
tir la problemàtica al voltant del sector.

A part d’aquestes actuacions més concretes, anirem fent tota aquella actuació que 
es derivarà de l’aplicació de la llei i que es derivarà d’algunes de les actuacions que ja  
ha iniciat la Direcció General d’Economia Social. La Direcció General d’Economia 
Social, amb el director Josep Vidal al capdavant, ja ha iniciat dues mesures. Una 
d’òbvia: recordar a tothom que totes les subvencions, ajuts, etcètera, que arribin al 
món del cooperativisme s’han de fer complint el que diu la Llei de cooperatives. Per 
tant, s’introdueix una nova obligació en l’àmbit de totes les cooperatives que, si no es 
compleix, farà que tots aquells ajuts, per exemple, que tenen les cooperatives a l’hora 
d’incorporar persones, a l’hora d’incorporar nous cooperativistes..., doncs, òbviament, 
qui no compleixi la nova regulació tampoc podrà entrar en el marc o en l’espai de les 
subvencions per a la incorporació de nous socis treballadors i d’altres accions vincu-
lades al món del cooperativisme.

I una segona, que ja és més directa: s’ha requerit de moment a les quaranta-cinc 
empreses del sector carni –utilitzo la paraula «empresa» i m’haig d’autocensurar–..., 
a les quaranta-cinc cooperatives, perquè són cooperatives fins que no es demostri 
el contrari, diríem..., se les ha requerit perquè en el termini d’un mes responguin si 
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ja s’han adaptat a la Llei de cooperatives, a la nova regulació de l’article 132, espe-
cíficament, o, en tot cas, si creuen que no s’hi han d’adaptar, que facin la declara-
ció responsable afegint-hi les dades corresponents per comunicar-nos que realment, 
doncs, consideren que no s’hi han d’adaptar. D’aquest primer requeriment –d’aquest 
primer requeriment– en sortiran diferents actuacions; però, en tot cas, és la primera 
actuació que iniciem.

Fixin-se que són quaranta-cinc. Al setembre tenim previst d’enviar el mateix re-
queriment a totes les cooperatives de treball associat que ens consta que tenen més 
de vint-i-cinc socis treballadors per fer el mateix; de moment, comencem en el sec-
tor en el qual s’ha destapat una mica la problemàtica, i al setembre ho llançaríem a 
la resta.

Què més fem? Doncs, el que vindrà a posteriori. A partir d’aquests requeriments 
que s’enviaran des de la direcció general, òbviament s’iniciaran actuacions. Què pot 
passar? Pot passar que algunes compleixin, i, per tant, s’hi adaptin, o pot passar 
que algunes no s’hi adaptin. En funció de si s’hi adapten o no s’hi adapten haurem 
de prendre altres mesures. En les que no s’hi adaptin, haurem d’iniciar actuacions 
d’inspecció, haurem d’iniciar actuacions d’inspecció que no seran ràpides, no seran 
ràpides perquè són inspeccions que requereixen una complexitat tècnica important, 
eh?, requereixen una revisió i requereixen també una traçabilitat al voltant del com-
pliment de la llei, de la nova regulació, que, hi insisteixo, va entrar en vigor el 9 de 
juny, i per avaluar el compliment de la llei necessites un període temporal per veure 
que realment s’està complint la previsió normativa.

En tot cas, més enllà de que compleixin o no compleixin, també actuarem en 
funció de les diferents iniciatives que hi hagin, diferents iniciatives que puguin sor-
gir del sector. De fet, se’ns acut que poden haver-hi dues formes diferents de fer 
aflorar la problemàtica i l’adaptació o no legal. Una és des del mateix moviment co-
operatiu: pot haver-hi un apoderament del sector cooperatiu, pot haver-hi un apode-
rament dels socis treballadors d’alguna d’aquestes cooperatives, que intentin forçar 
el consell rector que faci l’adaptació normativa. Aquesta seria una opció; seria una 
opció que es pot produir, i, en funció dels passos que cal seguir, hauríem d’actuar 
d’una forma o una altra.

Si els socis treballadors d’una cooperativa intenten promoure l’adaptació de 
la llei i el consell rector no ho fa, s’haurà de denunciar la situació per la banda 
de la Llei de cooperatives, s’haurà de portar a la inspecció, haurem d’avaluar què 
succeeix. Farem una altra activitat que també hem començat a fer, que és la de la 
mediació específica, que també té competències, la Direcció General d’Economia 
Social, per fer-la, per mediar entre els socis treballadors i el consell rector perquè 
es produeixi l’adaptació legal dels estatus o de les normes de règim intern, eh? 
Però, en tot cas, aquí hi haurà un procediment d’apoderament del moviment coo-
perativista, que intenta adaptar la regulació de la cooperativa, intenta ser coope-
rativa i demanda que això es produeixi.

Això pot donar lloc a una mediació, una mediació que pot fructificar o no –si no 
fructifica, inspecció de treball podrà actuar, perquè també té competències a l’hora 
d’avaluar què succeeix en el món de la cooperativa–, pot donar lloc a un procedi-
ment sancionador, però, en tot cas, pot acabar amb una demanda a la jurisdicció so-
cial en la qual els socis treballadors intenten reclamar que es produeixi el reconeixe-
ment dels seus drets com a socis treballadors i el reconeixement de que es compleixi 
la Llei de cooperatives en el si de la cooperativa, i pot donar lloc a un procediment  
a la jurisdicció social per la banda de l’apoderament del moviment cooperatiu.

Hi ha un altre segon espai que es pot produir, que és que, en el cas de que real-
ment es vulgui desmuntar la cooperativa, entenent que la cooperativa (sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) és falsa cooperativa... 
–se m’acaba el temps (veus de fons), sí?, doncs, res, dos minuts–, que la falsa coope-
rativa és falsa cooperativa i s’intenti buscar el que se’n diu «l’aixecament del vel», 
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que és fer desaparèixer la cooperativa de l’ordenament jurídic. Com saben, hi ha 
l’opció de la desclassificació, que és la part final del règim sancionador de la Llei de 
cooperatives que s’ha introduït. Un cop produït això, els treballadors podrien con-
córrer a la jurisdicció social i intentar fer valer la seva condició de laborals, eh?, de 
treballadors per compte aliè –un cop desclassificada la cooperativa.

En tot cas, aquest és l’enfocament que fem, les mesures que intentem fer. Ens 
consta que..., és a dir, què passa realment en el sector? Ens consta que hi han ac-
cions per les dues bandes: accions d’apoderament del moviment cooperativista per 
intentar promoure el canvi en el consell rector, i també ens consta que hi han..., de 
fet, algunes les denúncies que ens han entrat intenten també promoure, per la via 
laboral, el reconeixement dels drets laborals, eh?

En tot cas, jo crec que els hi he intentat exposar. Estem a disposició de vostès, la 
Direcció General de la Inspecció de Treball, la Direcció General d’Economia Social 
i la Direcció General de Relacions Laborals, que també ens acompanya, per respon-
dre a aquelles preguntes que tinguin vostès.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ginesta. També aprofitem per donar la benvinguda al se-
nyor Enric Vinaixa, que abans no l’hem anomenat i que també està amb nosaltres. 
Té la paraula el senyor Francisco Domínguez, del Grup Parlamentari Ciutadans. Té 
cinc minuts.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí. Intentaré ser breu, tant com pugui. Primer de tot, gràcies per la comparei-
xença, per les explicacions. Durant una primera part s’ha fet una radiografia de la 
problemàtica, que és sobradament coneguda, del sector des de fa més d’un any, però 
ja està bé, que ens situem tots al mateix marc. Això també no deixa d’evidenciar la 
dificultat que té un govern –el que sigui, però, en aquest cas, el Govern– per actuar 
en una problemàtica tan complexa amb rapidesa; no es pot actuar d’un dia per l’altre. 
Això ho comprenem, des del nostre grup, però, bé, sempre és important saber-ho per 
anar tan ràpid com sigui possible.

En una segona part ens has explicat el tema de la «taula dels embotits», com se 
sol dir (l’orador riu), en la que hi ha tot el sector assegut, però no amb la mateixa 
fluïdesa de converses.

I, després, respecte a l’aplicació del canvi de norma, que és vigent des del 9 de 
juny, jo entenc, de totes les explicacions, que hi ha, al final, dos mecanismes per ac-
tuar, que són: que el sector cooperatiu es mogui o que el sector cooperatiu es mogui. 
O sigui, al final, tot està a la teulada dels que estan patint aquesta situació. És un 
resum molt bèstia, potser, però al final de l’exposició m’ha quedat aquesta sorpresa, 
dic: «Ostres...» I si no tenen facilitat per agrupar-se i per apoderar-se, com ha dit, o 
per desmuntar el tema de la falsa cooperativa, s’hi haurà d’empènyer des de fora, no?

Llavors, les preguntes concretes que volia exposar per veure si les pot aclarir, 
concretament, i que quedin molt clares, són: el calendari d’aplicació d’aquesta modi-
ficació de la llei; quant de temps es preveu que caldria esperar per veure si aquestes 
modificacions donen els resultats esperats; quins efectes poden tenir sobre la matei-
xa indústria càrnia, sobre l’activitat econòmica, vull dir, sobre el sector industrial, 
per no ficar en perill l’activitat en si mateixa, aquestes modificacions. I, per altra 
part, respecte a la inspecció de treball, a veure, això no es feia o no es feia amb tant 
rigor; si ara s’ha de fer un treball molt específic de seguiment i d’inspecció, si s’han 
destinat més recursos –ja siguin econòmics o humans– a la banda d’inspecció de 
treball per tutelar tots aquests canvis que cal que es facin a les indústries i a les co-
operatives.

I, per últim, hi ha, segur, una previsió de resistència a l’adaptació a aquest canvi 
normatiu, tant per part dels empresaris com pels mateixos cooperativistes, que segur 
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que, en les pitjors condicions que puguin estar, molts agafaran millor això que no re. 
Llavors, m’agradaria que expliqués una miqueta quines resistències es preveuen des 
del sector per aplicar aquestes modificacions.

Gràcies.

El president

Molt bé. Té la paraula el senyor Pol Gibert, del Grup Parlamentari Socialista. 
Endavant.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president; gràcies al senyor Ginesta, que, un cop més i com és tradició, 
ens acompanya a les comissions de Treball sempre, de manera contínua (rialles), i 
ens explica diferents problemes que són molt interessants per a tots nosaltres.

Avui parlem d’un tema que aquest Parlament ha tractat diverses vegades, un 
tema recurrent. Hi ha hagut preguntes al Govern des del Ple del Parlament, pro-
postes de resolució; hi ha hagut tot tipus d’iniciatives de diferents grups. I, al final, 
parlem d’un col·lectiu –«falses cooperatives», «falsos autònoms», com en vulguem 
acabar de dir, no?– que se suma a empreses multiserveis, se suma a becaris, a col-
lectius precaritzats durant els darrers anys, no? Però, a més, hi sumem un sector al 
qual la patronal..., tots coneixem que és especialment dura en aquest sentit, la patro-
nal en particular, diguem-ho així, i que li costa molt entrar en la nova dinàmica en 
què hauria d’entrar per tindre un mercat de treball sa, si més no, no?

A més, és un col·lectiu, com vostè molt bé ha dit, de persones especialment vul-
nerables, en aquest sentit, molts d’ells estrangers, persones que s’acullen a això com 
a última instància per tenir una feina i tenir algun tipus d’ingrés, amb la qual cosa..., 
un col·lectiu difícil d’organitzar, difícil de sindicar, moltes vegades, difícil de que 
defensi els seus drets com a treballadors, no?

A més, també m’agrada escoltar aquesta diferència entre autònoms i emprene-
dors, perquè a vegades alguns tendim a dir que els autònoms són meravellosos tots, 
que tot és perfecte, no?, que la gent és molt emprenedora. Doncs, no: els autònoms 
són una via actual de precarització, en gran part, quan la gent que no pot optar a ser 
un treballador per compte aliè o de manera normal i corrent opta per precaritzar via 
autònoms, externalitzant costos i reduint costos per a l’empresa. Això és una pràc-
tica que veiem habitualment i que també s’ha de posar en relleu, perquè a vegades 
també traiem pit perquè hi ha molts autònoms, i potser hauríem de mirar quin tipus 
d’autònoms s’estan creant, no?

També és veritat que vostè parlava de la «taula dels embotits», com ja s’ha cone-
gut en aquesta comissió també, una taula de treball que també..., no recordo tempo-
ralment si va ser primer el Govern o el Parlament, però va instar també a treballar 
d’aquesta manera, i, per tant, també ens alegrem de que vagi funcionant, aquesta 
taula transversal, formada per diferents agents que estan implicats en el sector, no?, 
i també que el Parlament va instar en el seu moment a l’autoritat electoral i sobretot 
a la inspecció a que estiguessin atents al que passava en aquest sector. El que tots 
sabem, tant inspecció com nosaltres, és que la llei els empara, moltes vegades, amb 
la qual cosa instem inspecció a fer coses que a vegades inspecció no pot fer –també 
en som conscients, no? Per tant, aquí hi ha una combinació que hauríem de fer tots 
plegats: modificació legislativa al Congrés i aquí, segurament, no?, i també, a part, 
de la inspecció.

També m’agradaria que, a part de tenir la darrera modificació legislativa que 
vostè ha comentat..., què podríem fer, a més a més, a partir d’ara per poder evitar 
aquest tipus de pràctiques que encara es segueixen donant i que es seguiran donant, 
segurament, perquè la llei encara deixa cert marge perquè es puguin fer, no? El pro-
cés que proposen que puguem fer tots plegats per intentar que la situació no es repe-
teixi i la puguem anar reduint en el menor temps possible.
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El president

Molt bé. Té la paraula el senyor Joan Coscubiela, del Grup Parlamentari Catalu-
nya Sí que es Pot. Endavant.

Joan Coscubiela Conesa

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la inter-
venció de l’orador.) Perdó, ho posem a zero, ho poso a zero. (Pausa.) Gràcies. Grà-
cies, president. Agrair la compareixença, i, en qualsevol cas, constatar la satisfac-
ció pel fet d’haver pogut tirar endavant aquesta modificació legislativa amb la llei 
que acompanya els pressupostos.

Jo, de totes maneres, valorant molt positivament aquesta compareixença i les 
coses que s’hi han dit, crec que ens falta un diagnòstic més acurat de què està pas-
sant. I jo crec que no estem davant d’una patologia; una patologia és una cosa ex-
cepcional. Estem davant, en aquest sector i en altres, d’una estratègia empresarial 
que utilitza aquesta forma de precarietat, les falses cooperatives, per incorporar una 
suposada competitivitat.

I jo em quedo –i val la pena que en prenguem nota– amb una cosa que ha dit 
el senyor Ginesta: que això no és ni exclusivament de l’eix del porc –Girona, Oso-
na, Lleida–, ni exclusivament de les cooperatives –s’està utilitzant a les Terres de 
l’Ebre i s’està utilitzant en diferents sectors–; gairebé sempre són unes determina-
des comarques de Catalunya amb molta connivència històrica de tothom al voltant 
d’aquesta realitat.

I, des d’aquesta perspectiva, m’atreveixo a dir que aquest hauria de ser un objec-
tiu de govern i de país, no només de la secretaria general i del Govern, perquè és 
que per aquest camí no farem una economia millor; al contrari, la degradarem, des 
d’aquesta perspectiva. A més, és complicat, en som conscients tots, perquè si alguna 
cosa té la precarietat és que actua com els bacteris, és a dir, va mutant constantment: 
quan es posen lleis, la precarietat muta, i quan es fan accions governamentals, la 
precarietat també s’adapta, des d’aquest punt de vista.

En aquest sentit, m’atreveixo a fer suggeriments i a preguntar alhora al voltant 
d’aquests temes. A veure, és veritat que els canvis legislatius ho propicien o un difi-
culten, i hi han canvis legislatius en legislació estatal que ho han facilitat, no només 
en aquest sector. Quan la reforma de l’Estatut dels treballadors de l’any 84 va per-
metre un determinat canvi en el tema dels transportistes, es va generar un sector del 
transport a tot Espanya absolutament destrossat, eh? Però no és veritat que el proble-
ma neixi amb la legislació; la legislació hi pot ajudar o ho pot dificultar, però neix 
amb una determinada estratègia empresarial, i és bo que tinguem aquest diagnòs-
tic, perquè és en aquest àmbit en el que hem d’actuar. Crec que hem de fer inviable 
aquesta estratègia de competitivitat empresarial, i això només es fa d’una manera: 
que sigui més costós mantenir-la que acabar amb ella. Només entenen aquest llen-
guatge; en aquesta lògica no hi ha el llenguatge de la moralitat, de que unes coses es 
fan bé o no es fan..., no, que sigui més costós mantenir aquesta qüestió.

Nosaltres sabem, com a grup, que s’han posat en marxa campanyes d’inspecció 
importants, des d’aquesta perspectiva, però creiem sincerament que no n’hi ha prou ni 
amb la intensitat ni amb la característica de la inspecció de treball, en aquest sentit. És 
a dir, com vostès saben perfectament..., a més a més, la Luz Bataller, a més d’amiga, 
és una gran coneixedora de la inspecció de treball, i segur que fa tot el que està a les 
seves mans, però possiblement s’hauria d’intentar fer molt més. Crec que aquí hem de 
situar un pla específic –el que hi ha, però reforçat– per actuar sobre aquesta realitat.

Un pla específic que no ha d’esperar a les denúncies de la part, que ha de ser 
d’ofici; que ha de ser planificat, com s’ha fet en algunes comarques; que ha d’abastar 
tot Catalunya, i que molt probablement ha de comptar amb la col·laboració dels Mos-
sos. Jo estic..., pregunto si és possible, aquesta situació, perquè, clar, que els treba-
lladors vegin com, quan entren els inspectors per un costat i mentre els estan posant 
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les bates blanques per entrar en aquest sector, per l’altra porta estan sortint els falsos 
cooperativistes per evitar la inspecció, això desmoralitza bastant. Per tant, aquestes 
inspeccions no es poden fer com si anéssim a inspeccionar un empresari que ha fet 
una malifeta un dia puntual. No, això són xarxes organitzades de precarietat, i com 
a tals s’hi ha d’actuar.

Segona qüestió en aquest sentit: s’està disposat a actuar de veritat –de veritat– al 
voltant de la desclassificació de les cooperatives? Perquè crec que aquest seria un 
factor de desincentivació. I ja sé que muntar una cooperativa, sobretot si és una falsa 
cooperativa, és la cosa més fàcil del món, mentre estiguin cinc-centes persones do-
miciliades en un pis a Osona, eh?, però crec que és important.

Tercera qüestió: s’ha plantejat la possibilitat d’utilitzar l’article 311 del Codi pe-
nal, sobre delictes contra els drets dels treballadors? Perquè alguns d’aquests casos 
incorren no només en infraccions laborals, sinó que serien de tipologia penal. És a 
dir, que el Govern es personi en aquest tipus de coses i hi actuï també penalment.

Quatre: s’ha plantejat la possibilitat d’anar a l’origen del problema? És que aques-
tes empreses anomenades «d’especejament» –sembla ser que és la traducció de 
«despiece», eh?; m’ha costat, trobar-ho– solen treballar en règim de subcontractació 
per a altres, i, per tant, per a empreses principals. S’ha plantejat la possibilitat d’ac-
tuar amb relació a aquestes empreses principals i a tota la xarxa que hi ha? (Sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

I per últim: quina opinió li mereixen al Govern de la Generalitat les propostes que 
hi han en aquest moment al Congrés dels Diputats sobre possibles reformes de l’article 
42 de l’Estatut dels treballadors? I si, en el cas d’aprovar-se, donarien marge per actuar.

Espero haver-me sabut explicar, però sobretot m’interessen les respostes.
Gràcies.

El president

Molt bé. Com que no hi ha cap diputat del Partit Popular, té la paraula el senyor 
Albert Botran, del Grup Parlamentari CUP - Crida Constituent.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies al secretari general de Treball i als directors generals per compa-
rèixer. Nosaltres vam insistir en el fet que es pogués produir aquesta sessió, perquè 
no volíem deixar morir la centralitat que havia agafat aquest debat en l’àmbit del 
treball. Perquè va ser molt important, la reforma que es va fer en el marc de la Llei 
d’acompanyament, i els treballadors, els falsos cooperativistes, ho van viure posi-
tivament, doncs, que una institució del país es preocupés per aquesta situació d’ex-
plotació que vivien.

Però, un cop ho vam aprovar, es tracta, doncs, de fer-ne aquest seguiment. Volíem  
que avui compareguessin tots els actors implicats, també els treballadors i sindica-
listes del sector. Ells, per la seva banda, ja estan mobilitzant-se intensament, amb 
la..., sobretot la llei el que els ha aportat és una empenta a nivell de seguretat per 
reivindicar. I, a nivell institucional, també era bo això, el que estem fent avui, que és 
avaluar l’impacte que ha tingut aquesta modificació.

Llavors, en aquest sentit, les preguntes que volíem adreçar al secretari, al compa-
reixent..., la primera de les quals és la següent: vostès ens van dir..., bé, a través del 
Grup de Junts pel Sí, el que se’ns compartia és que inspecció de treball apostava per 
aquest tipus de modificació de la llei perquè permetia actuar, es deia, des del minut 
zero. Va ser polèmica, la modificació que vam proposar inicialment, i també fins i 
tot la que va quedar al final, perquè algunes associacions de cooperativistes es quei-
xaven, doncs, de que la via més encertada era la de la desqualificació, mentre que 
incidir en el règim de treball de les cooperatives podia fer pagar justos per pecadors, 
no? Però es va apostar, finalment, per la via de reformar l’article 132, perquè la de la 
desqualificació s’entenia que era molt més lenta i molt més insegura quant al fet que 
el jutge podia aixecar les mesures cautelars ràpidament i que no tingués efecte, no?
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Llavors, la pregunta és la següent: si permetia actuar des del minut zero, s’està ac-
tuant d’ofici, entenem, des de la inspecció? S’ha esperat fins al 9 de juny? Abans del 
9 de juny..., el sector no coneixia aquesta data, però entenc que abans del 9 de juny hi 
ha hagut més demandes d’inspecció? És a dir, el sector n’és coneixedor, de que hi ha 
aquesta modificació legal, i, per tant, requereixen a la inspecció de treball perquè vin-
guin? Se n’han donat algunes dades, però volíem conèixer una mica més el que està 
fent inspecció i si té les capacitats per fer-ho, eh?, o si està quedant desbordada perquè 
li estem demanant que en una situació on hi han moltes empreses que..., moltes falses 
cooperatives, hagi de posar el nas en totes.

La segona qüestió: es deia per part del secretari que aquesta ha estat, doncs, la 
via de Catalunya per blindar-se contra aquestes falses cooperatives. És cert que en 
altres territoris també existeix; de fet, la proposta de Comissions i UGT era calcar 
una modificació de la Llei de cooperatives que s’havia fet a Galícia, per exemple. 
Nosaltres no vam acabar fent el mateix, però sí que també era una via per evitar 
aquestes argúcies per convertir empreses en cooperatives sense que ho fossin.

La via que s’ha triat aquí és la modificació d’aquest article 132. Llavors, nosaltres 
tenim dos dubtes de quin serà el següent pas. Coneixem l’amenaça de les empreses 
de passar a contractar cooperatives localitzades en altres territoris, en altres comu-
nitats autònomes, que, per tant, no tinguin les obligacions que té una cooperativa 
domiciliada a Catalunya, que ha de complir aquest article 132. El que no coneixem 
–i no sé si el Govern n’és coneixedor– és si per part de l’Estat també hi ha la voluntat 
d’anul·lar aquesta modificació de la llei, en el sentit de que s’hagi anat massa enllà, i, 
com que estem acostumats que aquí, doncs, lleis que s’aproven al Parlament es mi-
ren molt més amb lupa que no pas les que s’aproven en altres territoris de l’Estat..., 
ja dic, eh?, a Galícia hi ha una modificació similar, però... (sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), que no hi hagi hagut una voluntat 
per part de l’Estat de recórrer aquesta llei.

I, si no és cap d’aquestes dues, la via que triarà la patronal per esquivar la re-
forma...; és a dir, contractar cooperatives de fora o intentar que aquesta llei sigui 
suspesa, quina es preveu, per part del Govern, que serà la propera astúcia, no? El 
trossejament de les cooperatives perquè siguin menors de vint-i-cinc... O quina pre-
veuen vostès que pot ser, doncs, això, la manera d’esquivar –perquè compartim el 
plantejament que ha fet el senyor Coscubiela, que, en el fons, el que hi ha no és una 
mala praxi sinó una estratègia–...?, per on es remodelarà l’estratègia del sector per 
continuar utilitzant el frau de llei?

Gràcies.

El president

Molt bé. Tenen la paraula els directors generals i el secretari per respondre a les 
preguntes... Ai, perdó. Disculpes –disculpes. (El president riu.) Té la paraula el se-
nyor Chakir el Homrani, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Chakir el Homrani Lesfar

No passa res. Bona tarda, secretari, directora general, directors generals. La seva 
intervenció –aniré molt ràpid, que tenim poc temps i crec que és important anar si-
tuant elements–..., primer han fet un repàs cronològic. Crec que és important, en el 
repàs cronològic que han situat, el fet que han explicat, de que el mateix conveni col-
lectiu, que és un conveni col·lectiu estatal, ja contempla que no hauria d’haver-hi una 
utilització d’aquestes cooperatives. Fins i tot, jo, recopilant informació, em vaig tro-
bar el manifest que es va signar a nivell estatal al juny del 2016, entre els sindicats i 
les patronals, amb el compromís de no utilització d’aquestes cooperatives. El que te-
níem al davant era un problema que feia temps que el teníem a sobre, i vèiem que no 
hi havia una manera d’actuar, a partir de les competències que tenim en aquest país.

Jo recordo –i ho ha situat el senyor Gibert– que hem tingut debats sobre aquest àm-
bit a la Comissió de Treball, hi ha hagut propostes de resolucions. També recordo quan 
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va comparèixer la directora general, Luz Bataller, quan ens va dir als diputats i diputa-
des que, al marge de la inspecció de treball, també va molt relacionat amb com legis-
lem i quin marge donem amb la legislació perquè la inspecció de treball pugui actuar 
amb plenitud de condicions. I, en el fons, el que ens hem trobat és una actuació a partir 
de l’àmbit en el que actualment tenim competències, perquè en l’àmbit de la regulació 
laboral, que hauria sigut l’àmbit idoni i lògic per poder regular aquesta situació, no hi 
tenim les competències, i això ens ha generat també diverses situacions.

I amb això ja entro en un dels aspectes que voldria que hi aprofundissin. Això 
ha generat també fins i tot un punt de converses..., de desconfiança del mateix sector 
cooperatiu entorn de com modificàvem o no la Llei de cooperatives. Jo crec que es 
va fer un treball molt ajustat perquè l’afectació fos molt clara en l’àmbit en el que 
es donen aquestes irregularitats. Però el que també crec que és molt important, i ho 
hem de situar, és que aquestes mateixes cooperatives càrnies, que en alguns casos es 
denominen «falses cooperatives», el que estan és atemptant contra el sentit bàsic del 
cooperativisme. És a dir, en part del diàleg –i crec que avui tindrem representants 
del cooperativisme– situàvem que l’existència d’aquestes cooperatives al que fa mal 
és al mateix sector cooperativista.

Voldria que hi aprofundissin i que situessin quins van ser els elements que, en la 
modificació legislativa que vam acabar abordant amb la Llei de mesures, es van si-
tuar per evitar que tot el sector cooperatiu es trobés en una situació..., que paguessin, 
allò, justos per pecadors, i, a la vegada, recordar aquest element: que, per a la mateixa 
salut del sector cooperatiu, era important desmarcar el sector cooperatiu –un sector 
cooperatiu molt potent en aquest país– del que són aquestes actuacions, perquè, al 
final, respecte al mateix sector cooperatiu, són pocs, i és important que, per la matei-
xa dignitat del sector cooperatiu, separem aquestes actuacions que són patològiques 
i que comporten condicions laborals molt dures –en alguns casos, exageradament 
dures– entorn de treballadors i treballadores en el nostre país, treballadors associats 
a la cooperativa.

Un segon element que li agrairia que ens pogués aprofundir seria... Vostè ha si-
tuat, en l’explicació, la protecció social feble que comporta el règim en el qual estan 
els treballadors i treballadores associats a les cooperatives en aquest sector. Crec 
que és important –i avui tindrem també la compareixença de l’alcaldessa de Santa 
Eugènia de Berga– explicar –i, en aquest cas, al ser vostè el secretari del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies, i a l’estar conjuntat, segurament en tenen 
informació de primera mà– com aquestes situacions tensaven i tensen els serveis so-
cials de molts municipis i de molts ajuntaments d’aquest país, com des de l’àmbit lo-
cal s’havia de donar resposta a una situació de protecció social molt feble, i aquests 
cooperativistes, quan estaven sense treball, la forma en què es tensava... Crec que és 
important que ho recordem, i crec que vostès, que tenen una interlocució molt direc-
ta amb els ens locals..., si ens podrien situar una miqueta aquesta valoració. (Sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

Bàsicament això. I sí que..., situar un element que crec que és clau: la lògica hau-
ria sigut la modificació en l’àmbit normatiu del treball, però no ho hem pogut fer. Ho 
hem hagut de fer a partir de la Llei de mesures, la Llei de cooperatives, i després, 
per una qüestió d’inseguretat jurídica que es derivava de l’enumeració que al final 
va tenir la modificació de l’article 132 de la Llei de cooperatives, vam haver de fer 
una petita modificació a la Llei de crèdit de cooperatives per donar una seguretat 
jurídica a l’hora de poder aplicar aquesta eina que ara tenen inspecció de treball i el 
departament de cara a actuar.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Ara sí, tenen la paraula el secretari general i els directors generals. Ens 
hauríem de limitar a, com a molt, quinze minuts.
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El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Ho intentarem; si em deixo alguna cosa..., eh? Fixin-s’hi, jo els deia: «Quines 
dues vies hi han per actuar davant d’aquesta problemàtica, en aquests moments?» Hi 
han les dues: l’apoderament del moviment cooperatiu o bé l’apoderament dels treba-
lladors per ser considerats treballadors, perquè es considera que, en l’àmbit en el que 
s’està treballant, doncs, és una falsa cooperativa. Hi han les dues vies.

Quina creiem que és més realista? Doncs, creiem que és més realista la del..., 
són treballadors, són molt treballadors; són molt, molt treballadors. Creiem que és 
més realista, com a mínim en el curt termini, la d’excloure les falses cooperatives, 
més que rentar la cara a algunes cooperatives. I això és un element que ens explica 
la història del problema.

Mirin, fa més de trenta anys que van aparèixer les cooperatives al sector carni. 
De fet, alguns de vostès s’han vist amb alguns d’aquests cooperativistes. I hi ha un 
cas concret d’un cooperativista, d’un afectat –especialment afectat– d’aquest àmbit 
–i no és d’Osona–, que explica com el seu pare era cooperativista. Van muntar la 
cooperativa per sacrificar bestiar. Guanyaven 500.000 peles, eh?, tenien una protec-
ció important. I els permetia tenir una qualitat de vida molt important, ser coope-
rativistes del sector, treballar per a diferents empreses –qui pagava millor, etcètera. 
Fins i tot hi havia allò de que s’heretava el dret a ser cooperativista, en aquestes co-
operatives.

Quina és la realitat, la que tenim ara? Que a la cooperativa que va fundar el pare 
ara hi treballa un fill que treballa per mil euros o menys –depèn de quins mesos–, 
que està com a autònom –amb el risc que si el treuen de la cooperativa no tindrà 
atur–, que les condicions de treball han empitjorat moltíssim i que la competència 
de la mateixa mà d’obra dins de la cooperativa fa que tothom estigui disposat a tre-
ballar fins i tot per menys de mil euros.

Clar, la història ens explica que el que va néixer com a cooperatives que sí que 
realment tenien aquella lògica democràtica i que respectaven els principis coopera-
tivistes, etcètera, cooperatives de treball associat en què el benestar dels treballa-
dors era l’element..., etcètera, s’ha acabat pervertint. Això ens fa pensar que és molt 
difícil apoderar el moviment cooperativista i fer que aquestes organitzacions acabin 
sent cooperatives sanes en les que es promoguin els valors essencials del cooperati-
visme. Se’ns fa difícil pensar-ho, sobretot perquè, fixin-s’hi, al final, al darrere hi ha 
una empresa. Té raó, el senyor Coscubiela –té raó. És que per això hem constituït la 
taula de... Fixin-s’hi, per un problema de falses cooperatives, hem constituït la taula 
laboral de concertació de condicions de treball per desplegar el conveni col·lectiu. 
I a qui hi hem posat? A les empreses principals, que són les que subcontracten amb 
les cooperatives.

I ens deia el sector: «No, nosaltres hem de ser-hi.» I nosaltres els dèiem: «No, és 
que un problema laboral, no és un problema de les cooperatives.» És un problema 
laboral, és un problema que afecta les empreses que subcontracten cooperatives que 
acaben sent falses cooperatives. Per això ho hem situat en aquest terreny.

Per tant, quan vostè situava la qüestió de dir: «Bé, que el sector cooperatiu es 
mogui o que el sector cooperatiu es mogui», no, jo l’hi dic una altra... És a dir, el 
sector cooperatiu es pot moure i fer que aquestes falses cooperatives es converteixin 
en cooperatives més sanes, és una opció; ho veiem poc factible, però no la podem 
descartar del tot. Però n’hi ha una altra: que les organitzacions sindicals, que són 
les que resolen normalment part de la problemàtica de la democràcia més o menys 
àmpliament en el món del treball, més les patronals, arribin a un acord, que s’apo-
derin els treballadors.

Que són realment, molts d’ells, treballadors, i els ho diem. Moltes vegades veiem 
que no són cooperativistes: són treballadors, no saben ni que pertanyen a una coope-
rativa, no saben ni què és una cooperativa, molts d’ells. Són treballadors per compte 
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aliè. Altra cosa és que ho puguem demostrar i que la llei ens respecti aquest principi, 
que creiem que són treballadors per compte aliè.

Per tant, també es pot apoderar aquests treballadors perquè s’organitzin sindical-
ment i facin valer els seus drets com a treballadors, eh? Creiem que és més factible 
aquesta segona, però dic «creiem» perquè pot passar que no, eh? Pot passar que el 
sector cooperativista apoderi..., i que això acabi circulant.

Sobre calendaris –ho han situat des de diferents perspectives, eh?–, calendaris i 
previsió de temps. Miri, el calendari..., nosaltres ja abans del 9 de juny teníem les 
cartes preparades, però no les hem tret fins al 9 de juny, fins que ha entrat en vigor 
la modificació tècnica del règim sancionador. Que aquesta modificació del 9 de juny 
–i això li dic al senyor Botran, que ho ha preguntat– ja estava prevista en el redactat 
inicial; el que passa, que, en la transcripció dels punts, es va situar el règim sancio-
nador de forma inadequada. Eren els punts 6, 7 i 8; doncs, no hi sortia el 8, que era 
l’últim punt, que, quan es va portar a la comissió, quan es va debatre, eh?..., era un 
error tècnic. Era allò que s’havia d’haver corregit, creiem, en correcció d’errades; 
però, en tot cas, no es va admetre la correcció d’errades i es va portar en la modifi-
cació de la Llei de cooperatives de crèdit, eh?

El temps per veure els resultats creiem que és a mitjà termini. Per què? Mirin, 
jo els torno a dir una cosa que he dit i que ens creiem: la solució al problema la tro-
barem a la taula de concertació, perquè és un problema social, un conflicte social. 
I els conflictes socials no els resolen els jutjats, els resolen les taules de negociació i 
les taules de concertació social. Això ens ho creiem, nosaltres, com a departament 
de Treball.

Per què dic això? Perquè la inspecció és un instrument més que permet situar les 
parts amb més avantatges o menys a l’hora de negociar, però no serà la solució del 
problema, perquè podem fer moltes actes d’inspecció, podem desclassificar moltes 
cooperatives, però seguir tenint el problema sobre la taula. Creiem que la solució 
vindrà de la taula de concertació.

Però també ho diem d’una altra forma, o hi afegim un altre element: en aquests 
moments, a la taula de concertació les taules estan canviades. Perquè, mirin, quan 
va començar la taula de concertació, les patronals deien: «Nosaltres fem coses le-
gals que la llei empara.» Les empreses principals, eh? –torno al senyor Coscubiela. 
Les empreses principals que subcontracten cooperatives deien: «Nosaltres fem les 
coses legals perquè la llei ho permet, això que estem fent.» Ara ho podran dir dife-
rent, perquè ara s’ha canviat la llei. Per tant, les armes de negociació en la taula han 
canviat una mica, és cert. És cert, hi haurà més pressió per a una de les parts, eh?

Quins efectes té –i aquí situo diverses coses– al sector industrial? Mirin, el sec-
tor industrial parla de competitivitat en termes econòmics i parla de flexibilitat. Hi 
ha una part del sector que necessita ajustar costos perquè tenen competència del 
nord d’Europa, especialment de Dinamarca, per exemple, en què els costos estan 
bastant ajustats, eh? Però també parla de flexibilitat; el mínim comú denominador jo 
diria que és flexibilitat. Les empreses reconeixen que necessiten que l’organització 
del treball sigui molt flexible.

Aquesta creiem que no ha de ser una barrera per utilitzar una cooperativa o no. 
El marc laboral ja permet flexibilitat per negociar. De fet, els sindicats han mani-
festat obertament que estan disposats a negociar flexibilitat en el sector perquè no 
s’hagi d’anar a la cooperativa com a forma d’organitzar la flexibilitat, perquè llavors 
ja sabem que la flexibilitat s’acaba pervertint, no? Per tant, l’element aquest creiem 
que està sobre la taula, que l’han situat, i és un element que es pot negociar perfec-
tament en el marc laboral del conveni, eh?

I ara vaig al senyor Botran. Vostè deia: «Quin efecte té sobre el sector?», o «Què 
creu que passarà: marxaran o no marxaran?» Poden marxar. Poden marxar, però 
jo crec que seria difícil d’explicar que algú digui que ha situat una cooperativa a la 
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Franja per saltar-se el que ha dit el Parlament de Catalunya quan la seu principal 
està a Catalunya. Jo crec que això és difícil d’explicar. Pot passar, eh? –pot passar.

En tot cas, nosaltres el que sí que farem és que, quan alguna d’aquestes coopera-
tives decideixi canviar de domicili, li exigirem el que exigeix la llei: que ha de ser 
referendat per dos terços de l’assemblea. I aquí és on entra l’apoderament del sector 
cooperatiu: si no es compleix el que diu la llei, el canvi de domicili serà dificultós. 
I, en tot cas, també recordarem en aquelles comunitats que ens demanin registrar 
cooperatives de treball associat que sabem que han marxat d’aquí i sabem que han 
marxat perquè les hem requerit i ja els hem enviat la carteta i no volen complir el 
que diu la llei, i, per tant, marxen, creiem, perquè no volen complir el que diu la 
llei..., els recordarem a aquestes comunitats quina és la causa per la qual marxen. 
I llavors també veurem si alguna comunitat decideix allotjar o domiciliar a casa 
seva cooperatives que se’n van de Catalunya per no complir una norma tan de con-
sens com aquesta, perquè jo crec que és de consens de tothom, la voluntat d’això.

Sobre si –vostè ha dit– l’Estat pensa recórrer o no, no sé si ho pensava, però que 
és un dels elements que sonen, que les patronals poden estar buscant, sí. És així, no 
puc mentir, i li diré la veritat. Sabem que les patronals com a mínim han situat sobre 
la taula la voluntat de demanar al Govern de l’Estat que impugni aquesta reforma, 
aquest article 132, que l’impugni per la via de la inconstitucionalitat per intentar 
buscar per aquí una via de sortida. Hi insisteixo, si això passa, també haurem de, en 
tot cas, valorar-ho en els termes polítics que corresponguin. I vostès, com a diputats, 
ho valoraran en els termes que vostès considerin, eh?

Sobre quina és l’astúcia, quina serà la nova argúcia que es farà servir, etcètera, 
aquí vaig a un element que han situat tots de diferent manera. De fet, el senyor Gi-
bert deia: «Què més podríem fer?», i el senyor Coscubiela deia: «Què en pensen, 
dels articles 42, 43? Què més podríem fer?» Mirin, jo crec que hi estem tots d’acord: 
hauríem de refer l’article 42 de l’Estatut i l’article 43 de l’Estatut. De fet, quan vostè, 
senyor Coscubiela, em preguntava què en pensem, jo li diria que des de la inspecció, 
des de la Secretaria General de Treball, eh?, des del nostre departament, hem donat 
la nostra opinió, i s’han situat ja en el Congrés dels Diputats propostes de modifica-
ció de la proposta que va entrar el Partit Socialista en el seu moment, fa uns mesos, 
al voltant de la modificació del 42.

Nosaltres hem dit: «Sí, és la via.» De fet, creiem que modificar la Llei de coope-
ratives per excloure’n coses que no són cooperatives no és la via. Creiem que la via 
és que els articles 42 i 43 endrecin tota aquesta forma estranya, patològica o no –si 
no li agrada la paraula, senyor Coscubiela, en buscarem una altra–, aquesta forma 
d’organitzar el treball que produeix efectes antisocials, no? I creiem que la solució 
està en l’article 42.

Ara bé, senyor Gibert –i permetin-me aquesta llicència–, no ens posem d’acord 
en on s’ha de domiciliar el canvi d’aquest article. Vostès, òbviament, pensen que 
això ha de ser a Madrid, i que s’ha de produir el canvi..., eh?, i nosaltres li diríem 
que el canvi l’hem de fer fent un codi català del treball, no?, en el que regulem això 
d’una forma diferent. Aquí hi hauria una diferent visió política.

Jo crec que, el consens que tenim aquí, a Madrid és més difícil que passi. I jo 
crec que si tinguéssim capacitat de poder fer un codi català del treball, estic segur 
que la redacció de l’article 42 seria diferent, perquè el consens polític aquí hi és, per 
fer coses diferents. Com a mínim intueixo això, i com a mínim en les seves interven-
cions ho veig, eh? I de la modificació de la llei també en va sortir un consens ampli, 
eh? Per tant, en tot cas, tenim la diferència de si això ens ho faran a Madrid o si ho 
hauríem de fer nosaltres els propers mesos.

Hi insisteixo, modificació del 42 i el 43, eh?, perquè hi ha l’àmbit penal al dar-
rere. I, per tant, modificar el 42 i el 43, fer-los menys benèvols, ens permetria situar 
la problemàtica justament on toca, que és en l’àmbit laboral per excloure de forma 
laboral aquelles coses que no són cooperatives, eh?
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Situaven també... Bé, vostè, senyor Coscubiela, ha fet un seguit de preguntes. Jo 
li deia: «Sí, sí, sí, sí.» Sí a tot, sí a tot. Li compro tot, però també l’hi dic..., ja hem 
explicat... És a dir, nosaltres el 9 de juny ja teníem els requeriments; els vam enviar 
el 10 de juny, quan va entrar en vigor la llei. És a dir, nosaltres ja hem requerit. És 
a dir, què hem fet? Hem enviat un requeriment a les quaranta-cinc ja, que han de 
respondre en un mes i dir si s’adapten a la llei o si no s’hi adapten. I, si no s’hi adap-
ten, han d’enviar una declaració responsable que digui per què no s’hi han d’adaptar, 
quina és la seva valoració i per què no s’hi adapten. Tant si fan una cosa com una 
altra, actuarem. I, si no s’hi adapten, iniciarem les actuacions inspectores, etcètera. 
Per tant, escolti, sí.

Quan podem actuar per la via del 311? Quan realment es produeix una situació 
en la que detectem que hi ha una falsa cooperativa, però això passa després d’haver 
exigit l’adaptació legal de que no s’hagi produït i que s’hagi diagnosticat el supò-
sit de fet de que no s’està complint, eh? I comparteixo amb vostès que l’origen del 
problema és la regulació laboral. Ho compartim plenament. Altra cosa és que amb 
vostè (adreçant-se a Pol Gibert Horcas), doncs, tindrem més dificultats per compar-
tir on hauríem de fer aquesta modificació legislativa, eh? –si aquí o allà– i de quina 
manera fer-ho –si acordada o no acordada, etcètera–, i això és una altra qüestió, eh? 
En tot cas, insistir en aquesta idea.

I sobretot..., i, senyor Gibert, vostè ho situava, i jo crec que més o menys tots ho 
han situat, eh? Vostè parlava del factor temps, i vostè deia..., etcètera. Jo crec que 
el treball en paral·lel que s’ha fet és l’òptim per a un estat de dret que pretengui fer 
transformacions reals. Sí, ens ha costat molts mesos, ens ha costat un any. Ens ha 
costat trobar l’oportunisme d’una llei que ens permetés fer un canvi, però, fixin-s’hi, 
jo crec que és mostra d’un espai polític saludable, perquè es detecta un problema 
que venia d’una història..., es diagnostica, la societat civil es mobilitza, el Govern 
intenta actuar amb els òrgans administratius dels que disposa. Però, a més a més, 
vostès, diputats, fan la feina, avaluen, diagnostiquen, i s’acaba produint un canvi le-
gislatiu que transforma la realitat, i això ha sigut una actuació paral·lela.

Qui s’ha de posar les medalles? Tots, des del primer afectat. I vaig al que deia 
el senyor Chakir el Homrani, de Junts pel Sí: hi ha un problema social al darrere? 
Òbviament. Òbviament, un dels primers elements que se’ns situen sobre la taula són 
alguns alcaldes que ens parlen del problema social que tenen a casa seva quan un 
senyor l’expulsen de la cooperativa i no té atur. (Sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) És un dels primers problemes que diagnos-
tiquem, via serveis socials, no?

Fixin-s’hi: món local, el senyor afectat que es queda sense protecció, les estruc-
tures administratives, el Govern amb decisions polítiques, etcètera, organitzacions 
sindicals, i vostès, diputats, que acaben fent el canvi normatiu. Jo crec que aquesta 
actuació en paral·lel, malgrat que ens hagi requerit un temps poder-la fer i poder-la 
materialitzar, traient el temps del març al juny de l’esmena tècnica, eh?, de la trans-
cripció de l’article, fixin-s’hi, ens situa en un espai polític fèrtil, perquè es produeixen 
canvis. I, hi insisteixo, hem requerit a les que considerem que poden estar dins del 
supòsit de fet perquè compleixin. Bé, en tot cas, en aquesta actuació estem.

Marxaran o no marxaran? Què passarà els propers mesos? Jo insisteixo en el 
que els he dit al principi: creiem que la solució està a la taula de concertació. Les 
organitzacions sindicals estan per la labor i des del primer dia s’hi han assegut. 
Les organitzacions patronals hi tenen més dificultats perquè tenen diversitat interna 
–n’hi han de petites, n’hi han de grans, n’hi han que els afecta, n’hi han que no– i 
tenen una visió menys homogènia que la que sí que tenen les organitzacions sindi-
cals. Però creiem que la solució final arribarà, segur, a la taula de concertació, eh?, 
de forma que ni tan sols haguem d’utilitzar la llei, sinó que el canvi que s’hagi pro-
duït..., que sigui tot tan fèrtil que el canvi s’hagi produït perquè les parts han arribat 
a un acord que sigui de quina forma aplicaran una llei sense que haguem d’anar a la 
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banda coercitiva per aplicar-la, no?, que seria ja tancar el pastís i tancar la cirereta i 
fer que tot hagi funcionat molt bé.

En tot cas, oferir-los, com sempre, el nostre departament, les direccions generals, 
jo mateix, el director general de Relacions Laborals..., perquè totes aquelles qües-
tions que afecten aquest àmbit en les plantegin tant des de la via aquesta com si vos-
tès, a títol personal, com a diputats, volen aclariments o explicacions de com estem 
afrontant la problemàtica.

En tot cas, insisteixo en aquesta idea de que és una mostra de que aquest país, 
aquest espai polític que és Catalunya, ha estat capaç de fer una cosa que produeix 
un canvi real.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, secretari general; moltes gràcies, directors generals.
Fem una parada de cinc minutets, és a dir, a i trenta comencem el segon bloc de 

compareixences.

La sessió se suspèn a un quart de dotze i deu minuts del matí i es reprèn a dos quarts de 

dotze i quatre minuts.

El president

Molt bé. Reprenem la comissió. 

Compareixença d’Anna Franquesa i Roca, alcaldessa de Santa Eugènia 
de Berga, per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives

357-00562/11

Donem la benvinguda a la senyora Anna Franquesa, alcaldessa de santa Eugènia 
de Berga; també a la senyora Alícia Buil, representant de la Unió General de Treba-
lladors; al senyor Bernat Villarroya –el tenim per aquí? (veus de fons), no ha arribat? 
(veus de fons)–; a la senyora Montse Castañé, en representació de la Coordinadora 
Obrera Sindical. Esperem que vingui el senyor Villarroya. (Pausa.)

Bé, doncs, comencem, perquè, si no, ens marxa el temps i ja anem passats de 
temps, a la comissió. La dinàmica serà la següent: primer, hi ha una possibilitat de torn 
dels compareixents de cinc minuts, que poden utilitzar o poden no utilitzar, en funció 
de...., si simplement volen passar al torn de preguntes; després, cada grup parlamentari 
tindrà cinc minuts per fer les preguntes pertinents. O sigui, el primer torn seria de cinc, 
cinc, cinc i cinc –es pot utilitzar o no–, després cinc minuts per a cada grup parlamen-
tari per fer les preguntes, i després cinc minutets per a cada compareixent per donar 
resposta a les preguntes. D’acord? (Pausa.)

Doncs, en primer lloc, la senyora Anna Franquesa, alcaldessa de Santa Eugènia 
de Berga, té la paraula.

Anna Franquesa i Roca (alcaldessa de Santa Eugènia de Berga)

Molt bé. Bon dia a tothom. Permeteu-me..., que m’he fet uns apunts una mica 
per explicar el que..., aquesta compareixença. Bé, realment celebro, doncs, que se’ns 
doni veu també als municipis petits.

Represento un poble de 2.200 habitants ubicat a la comarca d’Osona. En el poble 
tenim una gran indústria càrnia. Som 2.200 habitants –per tant, aquestes..., totes les 
famílies que represento, però...–, amb una indústria càrnia que està matant actual-
ment quinze mil porcs diaris. Per tant, una mica la meva compareixença va enfoca-
da en aquests impactes, doncs, que produeixen les indústries càrnies amb aquestes 
contractacions de falses cooperatives en un municipi, en aquest cas, petit, no?

Sí que voldria concretar que estem a quatre quilòmetres de Vic, i, per tant, els 
mil treballadors de l’empresa resideixen a Santa Eugènia però també a Vic, i els im-
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pactes que es produeixen en el municipi de Santa Eugènia, doncs, són més palesos 
que en una ciutat com Vic, de quaranta mil habitants, d’acord?

Voldríem començar amb el tema del nivell de població. Podríem dir dues dades 
importants sobre el que representa una gran indústria càrnia en el municipi, que 
són la tendència de població masculina al territori i el tant per cent d’immigració. 
A Santa Eugènia estem parlant d’un 11 per cent d’immigració. Comparat amb els 
municipis veïns..., a Taradell, de set mil habitants, són un 6 per cent d’immigració; 
a Folgueroles, Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta, amb una població similar a la 
nostra, estem parlant d’un 2..., entre un 2 i un 5 per cent. Doncs, imagineu-vos, tot 
això, què ens representa en el municipi, no?

Dir que aquesta immigració ha anat evolucionant al llarg dels anys. Sí que par-
tim d’unes onades migratòries que són variables en funció també, doncs, de les con-
tractacions a la indústria càrnia. Per tant, estàvem parlant, l’any 2006, d’una onada 
de ciutadans polonesos, i actualment, a partir del 2011, d’una onada de ciutadans 
romanesos.

Abans d’aquests fets –i això sí que afecta el tipus de contractació–, la majoria 
del poble treballava en aquesta indústria càrnia i li permetia viure bé, comprar una 
casa adossada, i, per tant, havia donat molta feina en el municipi, i a partir d’aquests 
canvis de contractació la població autòctona ha deixat de treballar-hi i notem tots 
aquests canvis.

Què ens suposen aquests moviments migratoris o què ens provoquen en el mu-
nicipi? Poc arrelament al territori, una manca d’adaptació dels serveis, una manca 
de participació en les dinàmiques del poble, i compliquen el compliment de les nor-
matives i costums.

O sigui, el punt de partida seria: estem en un municipi de 2.200 habitants, matem 
quinze mil porcs diaris, l’ajuntament té un pressupost d’1.700.000 euros i l’empresa 
genera un pressupost de 600 milions d’euros. O sigui, entenem que això és despro-
porcionat per totes les necessitats que hem de cobrir, no?

Us he situat una mica. A nivell d’impactes, parlaríem del que són els impactes 
ambientals. Contaminació atmosfèrica: la principal conseqüència són les pudors que 
genera l’escorxador. Dir que la zona residencial amb la zona industrial..., el poble ha 
anat creixent, i, per tant, ens hem unit. Per tant, no hi ha una diferència física entre 
la zona residencial i la zona industrial, i, per tant, això provoca, doncs, que aquestes 
manifestacions i aquests impactes ambientals, tant de sorolls com de pudors, ge-
nerin malestar en el municipi.

Afegir-hi també tot el trànsit de camions que suposen, doncs, tots aquests ani-
mals que arriben vius, però que també marxen en tràilers, i, per tant, tot el que és 
també la contaminació i el consum d’aigua, eh? Aquests serien més els impactes 
ambientals.

A nivell d’impacte econòmic, doncs, evidentment es generen impactes. Aquí 
hauríem de diferenciar entre els beneficis i els costos. És cert que l’empresa paga 
en forma d’impostos i de llicències d’obres a l’ajuntament, però el que ens suposa a 
l’ajuntament és allò que sempre diem, que si ho posem a la balança, evidentment, 
no compensa. Tot el que són ajuts d’urgència social..., quan els treballadors ja no 
treballen a l’empresa, el fet de la contractació d’autònoms fa que quan aquests tre-
balladors deixen de treballar no reben cap tipus de subsidi, i, per tant, viuen de les 
urgències socials en el municipi.

Cost tècnic de mediadors i de tècnics intercomunitaris? Doncs, això, per pal·liar 
i per casar a la població tots els impactes que suposen, disposem d’un centre obert 
per tal de fer acompanyament a tots els infants d’aquestes famílies, i no comptem 
aquestes despeses indirectes que suposa tenir una aula d’acollida que paga el Depar-
tament d’Ensenyament i altres. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció.) D’acord?
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Res, jo només voldria fer un apunt, que és, quan parlem d’economia, el tema de 
la seguretat social. El fet de contractar aquests treballadors a partir de les coopera-
tives, doncs..., si l’estalvi a la seguretat social són 188 euros el mes per dotze me-
sos... He comptat uns nou-cents treballadors; l’estalvi per treballador que s’estalvia 
l’empresa són 2.256, però si ho multipliquem pels nou-cents, que són mil, serien uns  
2 milions d’euros que l’empresa deixa de cotitzar a la seguretat social.

També hauríem de tenir en compte..., o sigui, pel fet de tenir l’escorxador en el 
municipi, doncs, les empreses que evidentment poden treballar a l’escorxador...

El president

Hauríem d’anar acabant.

Anna Franquesa i Roca

Mana?

El president

Hauríem d’anar acabant.

Anna Franquesa i Roca

Hauríem d’anar acabant? Doncs, perdoneu. Passo una mica a l’impacte laboral, 
d’acord?, que són aquestes contractacions de cooperatives.

Impacte social, la vida dels treballadors que treballen a l’escorxador –ho he co-
mentat– quan ja no hi treballen. I jo no em voldria descuidar els fills d’aquests 
treballadors: es genera poc acompanyament escolar, poc acompanyament sanitari, 
d’acord?, i poc acompanyament en l’espai de lleure, també. I l’impacte a l’educació 
–ja ho hem dit, això, eh?–: falta de comunicació; molts problemes d’absentisme, ja 
que les famílies treballen en uns horaris en què no hi poden fer front.

Els impactes de salut: aquest poc d’acompanyament, aquest impacte que es gene-
ra a l’àrea bàsica de salut per tots aquells treballadors que tenen accidents laborals, 
que disposen d’una assegurança que no utilitzen, i que sí que utilitzen els serveis del 
CAP, on no acaben de complir els tractaments complerts, ja que no es poden perme-
tre, doncs, els temps de baixa.

I també els impactes en la convivència que es generen en el municipi.

El president

Moltes gràcies.

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
per a informar sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies

357-00563/11

Té la paraula la senyora Alícia Buil, en representació de la Unió General de Tre-
balladors. Endavant.

Alícia Buil Cuenca (secretària del Sector d’Alimentació, Begudes i Tabac 
de la UGT-FICA Catalunya)

Bon dia a tothom. D’entrada, voldria agrair que se’ns doni veu en aquesta comis-
sió. (Veus de fons.) Sí? Ara? (Veus de fons.) Se sent, ara? (Veus de fons.) Doncs, voldria 
agrair que se’ns doni veu en aquesta comissió. Des de la UGT valorem positivament 
la modificació de la llei. No obstant, volem exposar que entenem que aquesta moda-
litat de subcontractació no és l’adequada per a les empreses del sector, i m’explico.

Actualment les cooperatives del sector es constitueixen amb l’objectiu de ser 
plataformes de subministrament de personal per a les empreses aquestes principals  
i que en la seva majoria incompleixen la norma que les regula. Com a exemples, hi 
ha que es constitueixen les cooperatives des del mateix grup empresarial, que l’es-
tructura interna és piramidal, que en el moment de donar d’alta a un nou soci coope-
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rativista l’obliguen a signar la baixa, que els socis no participen en el repartiment de 
beneficis, que els socis no participen en la presa de decisions, que els socis no tenen 
capacitat de decisió en les assemblees –és més, no se’ls convoca en assemblea.

I torno a dir que encara que la valoració de la modificació de la llei considerem que 
és positiva, en la part que es posa en la protecció social, que diu que la protecció so-
cial ha de ser equivalent a la dels treballadors inclosos al règim general de la seguretat 
social, a la pràctica no és així, ja que mentre siguin treballadors autònoms no tenen els 
mateixos beneficis que un treballador del règim general, amb dret d’accés a prestacions, 
ja que se’ls exigeixen majors exigències per accedir-hi, com en la quantia d’aquestes, 
que normalment és menor. I només es pot garantir la protecció social a aquests socis si 
tots els socis opten per majoria i voluntàriament per estar al règim general.

Però com que trobem que aquests treballadors, aquests socis treballadors, desco-
neixen realment el que és la seva funció dintre d’una cooperativa, quins són els seus 
drets, perquè normalment són població immigrada, doncs, evidentment no exercei-
xen aquests drets. Per tant, hi estan com a treballadors autònoms, amb totes les ca-
rències i la precarietat que això els comporta.

Després, també vull exposar que la modalitat contractual de les empreses del 
sector, per nosaltres, per la UGT, hauria de ser la directa per part de les empreses, 
a través del règim general.

Indicar també el compromís articulat al conveni col·lectiu estatal del sector d’indús-
tries càrnies per a la reducció de la contractació a través de cooperatives. Sabem tots 
que els convenis es negocien entre la patronal i els sindicats, i és un tema que la patro-
nal s’hi va comprometre, però realment no s’ha fet cap moviment ni cap gest per erra-
dicar o mirar de limitar, com en altres convenis, la subcontractació per mitjans de co-
operatives. Potser –potser– amb la modificació, tal com s’ha dit abans, dels articles 42 i 
43 de l’Estatut, doncs, podríem, via estatutària, limitar aquest tipus de subcontractació.

Però, bé, actualment ens trobem amb el problema, i em solidaritzo totalment 
amb l’alcaldessa per tota la problemàtica social que comporta en aquests municipis 
a totes les persones i a les famílies, a part de la precarietat que tenen en la seva vida 
diària, en la seva vida laboral i en la seva vida personal.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres per a 
informar sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies

357-00564/11

Té la paraula el senyor Bernat Villarroya, en representació de Comissions Obre-
res. Té la paraula.

Bernat Villarroya i Garcia (secretari de participació institucional de 
Comissions Obreres d’Indústria de Catalunya)

Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, en nom de Comissions Obreres, agrair la 
invitació que ens heu fet per comparèixer avui, en especial al Grup de Junts pel Sí, 
que és el que ha proposat incloure’ns a la convocatòria. S’ha explicat bastant per què 
som aquí. El diagnòstic..., estem analitzant aquest sector de treball, que té més de 
vuit-cents centres de treball a Catalunya, més de 21.000 treballadors assalariats, a 
part dels milers de treballadors que hi ha per a falses cooperatives. Jo crec que el 
secretari Ginesta n’ha donat dades, doncs, força exactes, i ens podem fer una idea 
de la dimensió del sector i de la problemàtica, no?

I, davant d’això, nosaltres, com a sindicat, evidentment valorem positivament la 
modificació de la Llei de cooperatives –de fet, és una de les qüestions que havíem 
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proposat que era necessari regular–, però pensem que hem de ser clars, no?, que hem 
de ser clars i tenir present que una part important de les empreses més grans del 
sector carni estan realitzant un frau de llei en la contractació.

I això vol dir que, sota l’aparença d’actuar de forma legal, estan perseguint un re-
sultat contrari a l’ordenament jurídic. I, al final, el que volen és disposar, a les seves 
instal·lacions, de treballadors i treballadores que realitzin l’activitat principal de l’em-
presa sota la seva direcció, sense cap autonomia, però sense subjectar-se a les condi-
cions de treball mínimes que estableix el conveni col·lectiu i sense realitzar les cotit-
zacions que correspondrien a la seguretat social. I això ho fan argumentant que han 
subcontractat l’activitat a una falsa cooperativa de treball associat, no?

I nosaltres diem que és una falsa cooperativa, i això també jo crec que tots els que 
estem aquí i totes ho tenim clar, però també perquè en quedi constància..., doncs, nos-
altres creiem en l’esperit cooperatiu i el defensem, defensem el cooperativisme sincer, 
on els treballadors i treballadores gestionen i prenen ells mateixos les decisions, però 
això en cap cas és el que està passant actualment en aquest sector, en el sector carni. 
Aquí no hi ha esperit cooperatiu: els treballadors i les treballadores estan a les ordres 
i a la plena disposició de l’empresa, en unes condicions inferiors a les establertes en 
el conveni, i no tenen cap potestat per actuar sobre la seva organització del treball.

Hem de tenir present que a la majoria d’empreses més grans el nombre de tre-
balladors, diguéssim, per cooperativa duplica o en alguns casos triplica el nombre 
de treballadors en plantilla, i això comporta un seguit de greus problemàtiques, no?

I, bé, al final, aquesta actitud empresarial –jo crec que està quedant ben retratada 
avui aquí, amb les diferents intervencions que m’han precedit– comporta, en primer 
lloc, una explotació molt gran sobre els treballadors i sobre les treballadores, amb 
llargues jornades, amb... Bé, alguns diuen: «No, la retribució tampoc està tan allunya-
da...» Clar, si ho poses amb relació a la jornada laboral, està molt allunyada, no? Des-
prés, tota la situació també davant dels accidents, que ara, doncs, l’alcaldessa estava 
explicant jo crec que d’una forma molt clara què comporta aquesta problemàtica, no?

I, clar, aquesta situació també de molt pocs en plantilla i molts per cooperativa 
comporta també vulnerar els drets de..., són drets reconeguts a l’Estatut de Catalu-
nya i són drets fonamentals: drets de participació i representació col·lectiva. O sigui, 
en teoria hauríem de poder organitzar-nos per defensar els nostres drets en aquest 
àmbit, no?, però aquest frau de llei s’articula d’una forma en què realment resulta 
molt difícil realitzar aquesta defensa.

Per tant, aquesta situació d’explotació i dificultats per apoderar els treballadors i 
defensar els seus drets n’és la primera conseqüència.

La segona conseqüència és –i jo crec que ho hem de dir també aquí– una compe-
tència deslleial cap a les empreses del sector –que n’hi ha algunes– que compleixen 
el conveni col·lectiu i que no perpetren el frau de llei. I jo crec que això també és un 
element que hem de tenir en compte aquí.

I el tercer és la socialització de costos sobre el conjunt de la societat. Bé, aques-
ta actuació recau, primer, sobre la salut dels treballadors i les treballadores, que, 
com s’estava explicant, es veuen forçats, tot i estar lesionats en molts casos, a conti-
nuar realitzant una feina que recordeu que és una feina molt física, molt repetitiva. 
I, clar, per no perdre la feina i la retribució, amb aquest règim en què s’ha articulat, 
doncs..., comporta que t’has d’incorporar abans d’hora, que se’t cronifiquen les le-
sions. I després això al final (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció) és molt negatiu per al treballador i per a la treballadora, evi-
dentment, però també recau sobre el conjunt del sistema de seguretat social, o, com 
també abans deia el Chakir o com comentava l’alcaldessa, no només sobre el siste-
ma de seguretat social, amb un impacte econòmic molt important, sinó també sobre 
els serveis socials i sobre altres serveis que hem d’assumir, al final, col·lectivament, 
entre tots. I, per tant, per això diem que hi ha una socialització.
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Nosaltres, des de Comissions Obreres, fa anys que combatem i denunciem aques-
ta situació i que emplacem la contrapart a posar-hi punt i final. I això, doncs, ho hem 
fet amb una sort desigual. En algunes empreses –per exemple, a la més gran del 
sector, com és Guissona, o altres com Espuña o Casademont, per citar-ne alguns 
exemples– no hi ha aquesta situació de falsos cooperativistes, perquè, bé, la pressió 
sindical ha fet que l’empresa no es plantegi adoptar aquest tipus de males pràcti-
ques, no?, o els emplaçaments a la inspecció de treball han forçat la regularització 
de molts treballadors. Nosaltres en teníem comptabilitzats 280 en l’últim període, i 
el secretari Ginesta ha parlat de 376, vull dir que, bé, fruit també de les denúncies 
de l’activitat es regularitzen algunes situacions, no?

El president

Hauríem d’anar acabant, eh?

Bernat Villarroya i Garcia 

Sí, vaig acabant. També hi ha hagut casos de forta persecució sindical en què 
no hem aconseguit revertir aquestes situacions. Hi ha el cas paradigmàtic de Mil-
sa, no?, del grup Vall Companys, on hi ha una persecució sindical molt forta, i això 
acaba comportant... Jo crec que també és important conèixer aquesta realitat: quan 
es van reduint molt els treballadors en plantilla, al final el comitè queda molt reduït 
i té uns recursos molt limitats en proporció al volum de treballadors als quals hauria 
de mirar de donar cobertura, no? I, per tant, hi ha aquesta problemàtica.

Bé, deuen recordar que vam plantejar aquí..., vam venir a l’octubre a plantejar-los 
la necessitat, des de Comissions Obreres, de modificar la Llei de cooperatives i 
d’avançar cap a aquesta situació. Nosaltres pensàvem que, amb la Taula del Sector 
Carni, tornant-se a reunir...

El president

Hauríem d’acabar.

Bernat Villarroya i Garcia

Sí, acabo, acabo.

El president

Sí, sí.

Bernat Villarroya i Garcia 

...–molt breument–, doncs, es donaria una situació de que la patronal entraria en 
un diàleg, no? Veiem que això no està sent així.

Per tant, per acabar, què demanem des de Comissions Obreres? Doncs, primer, 
que s’exigeixin responsabilitats a la patronal, que no han estat citats en aquesta com-
pareixença d’avui, per exemple, no?, quan són els principals responsables del sector; 
que se’ls exigeixi la responsabilitat que tenen en aquesta estratègia desreguladora.

Segon, que es completi la legislació en els diferents àmbits per evitar aquestes 
situacions; que es remoguin els obstacles burocràtics, i, si cal, que es reforci la ins-
pecció de treball. I si s’han de fer inspeccions amb els Mossos de suport, doncs, que 
es facin, no? I estem d’acord que, com deia el secretari, la solució ha de passar per 
la concertació, però, clar, sense pressió no hi ha aquesta concertació.

I una última cosa: el discurs de l’apoderament dels treballadors, doncs, sí, és una 
via que hi és, però això no és excusa per defugir les responsabilitats. Tenim una llei, 
i, per tant, s’ha de fer complir. I, per tant, el Govern, l’Administració ha de posar els 
mitjans perquè es compleixi aquesta llei i posar aquesta pressió.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies.
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Compareixença de Montse Castañé, coordinadora obrera i sindical,  
per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives 

357-00565/11

Ara té la paraula la senyora Montse Castañé, en representació de la Coordinado-
ra Obrera Sindical.

Montse Castañé Roqué (representant de la Coordinadora Obrera Sindical)

Bon dia. Bé, des del sindicat COS, donar-vos les gràcies per donar-nos veu, no?, 
en aquesta comissió. La situació de les càrnies actualment és molt, molt greu. Des 
de que els treballadors –per exemple, a Le Porc Gourmet, a Santa Eugènia de Berga, 
cada setmana fem assemblees de dos-cents i tres-cents treballadors– s’estan apode-
rant i estan volent que es compleixi la llei, tot són amenaces, coaccions i humilia-
cions: de fer-los fora, de dir-los que trauran la cooperativa i la portaran cap a l’Aragó 
per no haver de complir la nova llei que s’ha aprovat... I juguen amb la por d’aquestes 
famílies, perquè quan realment els fan fora no tenen dret a l’atur i no tenen dret a res, 
i els fan fora d’avui per demà. I, per exemple, allà, a Le Porc Gourmet, a fora de la 
porta, hi ha una cua de gent esperant que en facin fora un per entrar-hi un altre.

I, llavors, nosaltres pensem que, ja que aquesta llei s’ha aprovat i que hi és, que 
entre totes i tots el que hauríem de mirar és que la patronal la compleixi, no?

El senyor Ginesta deia i comentava que s’havien aconseguit canvis, però la reali-
tat dels treballadors segueix igual que fa quatre anys enrere, o que en fa cinc o deu, 
no? Nosaltres pensem que des de que aquests treballadors s’estan apoderant i estan 
demanant el canvi de llei, la cosa s’ha agreujat. Fins i tot a Le Porc Gourmet aquest 
mes hi han hagut sous de cinc-cents euros, els han abaixat la nòmina: estan treba-
llant dotze, catorze o quinze hores per cinc-cents, set-cents i vuit-cents euros. Fa dos 
mesos hi van haver accidents molt greus –fins i tot hi han hagut amputacions de dit–, 
i se’ls ha fet fora quan s’han reincorporat a la feina.

Llavors, jo penso, personalment..., jo soc treballadora de les càrnies, i penso que 
personalment aquí no hi han sigles, aquí no hi han..., aquí hi han éssers humans als 
quals hem d’ajudar. Hi han moltes famílies al darrere. Nosaltres tenim la sort, tots 
nosaltres, de ser els portaveus d’aquestes famílies. Hi han molts infants que estan 
passant gana, perquè quan se’ls fa fora, a aquests pares, de la feina, no tenen cap 
mitjà per sobreviure. I hem de mirar que es compleixi aquesta llei per qüestió de 
que, com a mínim –com a mínim–, si els fan fora, tinguin una ajuda, que aquests 
infants puguin menjar, que aquestes famílies puguin sobreviure. Hi han molts des-
nonaments perquè els han fet fora i no poden pagar ni el lloguer, i hi ha molta cana-
lleta que no té res ni per menjar.

Hem de ser entre tots una mica humans, fer que es compleixi aquesta llei entre 
totes i tots. La patronal fa quaranta anys que està guanyant molts diners i mai ningú 
havia aixecat la veu, i ara que aquests treballadors... I gràcies a tots vosaltres, que 
heu aconseguit que s’aprovi aquesta llei, doncs, que aconseguim entre totes i tots 
que com a mínim tinguin uns drets, que se’ns han tret, perquè, com bé deien aquí 
els meus companys, estan fent frau a la seguretat social. És que no podem permetre 
que aquesta patronal... D’acord que han de guanyar diners, i els treballadors tenim 
uns deures, però també tenim uns drets, que se’ns han tret. I penso que la classe tre-
balladora ja comença a ser hora de que... A més a més, aquesta situació s’està apo-
derant d’altres sectors, no és només el carni –s’està apoderant d’altres sectors–, i si 
deixem que això passi la classe treballadora ens n’anem en orris. I tenim uns deures, 
però també tenim uns drets.

I jo des d’aquí us demano a tots vosaltres que fem complir la llei, tot i que potser 
no és molt, però per a aquesta classe treballadora actualment és molt. Llavors, penso 
que, ja que hi és, aprofitem-ho: a aquesta patronal, fem-li complir el que realment 
s’ha aprovat perquè aquesta classe treballadora deixin de ser humiliats, que deixi de 
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ser un esclavatge, perquè són esclaus actualment –en el segle que estem, i només hi 
ha esclavitud–, i l’esclavitud era del segle xix, i això ja ha passat.

Només demanem això, no?, que es faci complir la llei.
Gràcies.

El president

Molt bé. Doncs, ara tenen torn els grups parlamentaris. Senyor Francesc Domín-
guez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, endavant.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Tornar a donar les gràcies als compareixents, perquè, a més, és que han donat 
una visió molt homogènia, entre l’alcaldessa i els tres representants sindicals. Són 
molt complementàries, totes les exposicions que s’han fet, no?

Bé, en primer lloc, la diagnosi sobre la població, sobre la resta de població dels 
pobles, m’ha agradat molt, perquè només es pensa des del punt de vista laboral, però 
hi ha un rerefons social, educatiu i sanitari que s’ha de tenir molt en compte. I n’heu 
parlat diversos de vosaltres, de la socialització d’aquestes despeses, que s’ha de te-
nir en compte.

A part, a mi m’agradaria, perquè estic molt d’acord en tot el que s’ha exposat... 
Sobre les necessitats que tenen aquests pobles, de reforç sanitari o reforç educatiu, 
m’agradaria que hi fiquéssiu uns punts com més importants que poguéssim fer des 
del Parlament. Sí que podem fer coses per iniciativa..., però remarqueu-ho, si us 
plau: «Ens fa falta això, perquè és molt urgent.» Perquè sí que en som conscients, 
però quan ho dieu i ho dieu en primera veu, es veu més important encara.

Respecte al que han dit els tres representants sindicals, a mi m’ha reforçat el que 
acabava de dir el secretari general, que és que ell ha ficat molt la pilota a la teulada 
dels treballadors, dels cooperatius. I, com bé ha dit la Montse Castañé, a veure, hi 
ha coaccions, hi ha amenaces, hi ha sempre el risc de quedar-te fora i quedar-te en 
la misèria i no saber què fer amb la teva família. Crec que no és la via. Els sindicats 
no tenen prou força perquè no tenen prou representació de tots els treballadors, per-
què molts estan fora, i crec que li toca molt a la part oficial o a inspecció de treball 
fer complir aquesta modificació de llei, i no tant als mateixos treballadors, que són 
els que estan sofrint les conseqüències d’aquests boicots, d’aquestes amenaces, o el 
risc de quedar-se fora.

Només donar-vos les gràcies un altre cop. I, bé, si podeu dir algun punt concret 
que puguem promoure a partir d’ara, jo crec que seria molt interessant.

Gràcies.

El president

Molt bé. Té la paraula el senyor Pol Gibert, del Grup Parlamentari Socialista. 
Endavant.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Agrair, com no pot ser d’una altra manera, les compareixen-
ces que hem escoltat fins ara, perquè em sembla que són, diguem-ne, la veu del terri-
tori, del que es viu dia a dia a les empreses càrnies, i és important també escoltar-ho 
tal qual, sense cap tipus de censura, no? Jo crec que està molt bé.

També, per no repetir el que hem dit abans, en la compareixença del secretari del 
Govern, dir-vos que..., primer de tot, agrair la vostra feina, perquè gràcies a vosaltres 
va arribar aquest tema també aquí, al Parlament, on vam ser coneixedors de primera 
mà del que passava a Osona i també a altres llocs del territori, no?, i, per tant, la vos-
tra feina en aquest sentit va ser exemplar. Va arribar aquí, el Parlament es va posar 
a treballar, els diferents grups parlamentaris vam començar a prendre iniciatives i a 
fer els treballs de diversa índole, per la qual cosa jo crec que també és important que 
agraïm la feina que heu fet des d’aquests darrers anys cap aquí, no?

Fascicle segon
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I també alguna reflexió al voltant del que havíeu dit, no? Quan aquesta gent, 
aquestes empreses externalitzen els seus costos, ho fan no només a través dels tre-
balladors, sinó a través de tots plegats. El que abans dèieu: el frau de la seguretat so-
cial és un frau que paguem tots, al final, amb la qual cosa no és només un tema dels 
treballadors, que el paguen, sinó que el paguem tots conjuntament, el seu benefici 
empresarial, i és important, també, posar-ho en relleu, no?

Segon tema que dèieu: el tema de la competència deslleial amb altres empresaris. 
Això és molt important, de cara a negociar amb la patronal. I posar en valor també 
l’empresari que ho està fent bé, que compleix la normativa laboral, no? Perquè és 
totalment incomprensible que en un mateix territori hi hagi gent que fa la feina ben 
feta, que paga el que toca als seus treballadors i els tracta com es mereixen, i que al 
costat mateix tingui gent que els explota i que guanyin el doble, amb aquesta condi-
ció, no? Ja sé que és el segle xxi i que això no hauria de passar, però això està pas-
sant avui en dia, i va a més, no a menys –va a més–, amb la qual cosa això és una 
preocupació de primer ordre al Parlament i evidentment a molts més llocs.

Tercera consideració: estem parlant de gent que els accidents laborals els afecten 
molt més; que, quan perden la feina, la perden totalment, sense cap tipus de protec-
ció social; estem parlant de gent que no s’organitza sindicalment perquè té una fei-
na molt precària i a vegades no saben ni com començar, no?; estem parlant de gent 
que estan totalment a la intempèrie i representen l’última baula de la cadena labo-
ral, amb la qual cosa són gent totalment precaritzada i explotada, no? I, tot i així, hi 
han cues de gent que valora obtenir un lloc de treball com aquest, i això també..., és 
per reflexionar, tots plegats. Vull dir, és una feina que ningú voldria, segurament, i 
tenim gent fent cua per obtenir aquest tipus de feina, amb la qual cosa alguna cosa 
estem fent molt malament en aquest país per acabar en aquest punt, no?

Jo..., per últim, fer-los una pregunta, que és: quin grau d’afiliació sindical té, 
aquesta gent? Està augmentant? Amb aquest grau de mobilització, la gent té cons-
ciència de que s’ha d’afiliar, s’ha d’organitzar, per lluitar contra aquesta pràctica? 
Com ho veieu, això?

Gràcies.

El president.

Molt bé. Té la paraula el senyor Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot. 
Endavant.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, voldria agrair molt sincerament tant 
a l’alcaldessa de Santa Eugènia de Berga com als tres representants de les organitza-
cions sindicals el bany de realitat que ens heu donat, eh? Alguns hem tingut l’opor-
tunitat, més d’una vegada, d’estar dins d’alguna d’aquestes empreses, i la veritat és 
que la duresa amb la que es treballa, que és una cosa que normalment no s’explica 
mai, és brutal. No només estem parlant de salaris; estem parlant d’unes condicions 
de treball que estan darrere d’una part important de les malalties professionals i dels 
accidents laborals, moltes vegades no reconeguts com a tals per part d’aquesta gent.

Però ens ho heu explicat molt, i jo voldria agrair especialment a l’alcaldessa que 
hagi posat de manifest com alguns fan negoci sobre formes de treball pràcticament 
d’esclavatge, però alhora externalitzant els costos dels seus beneficis cap al conjunt 
de la societat. I, en aquest sentit, li volia preguntar si no pensa que durant algun 
temps alguns pobles d’algunes comarques de Catalunya han conviscut amistosament 
amb aquesta realitat, si no caldria treballar també per generar un sentiment negatiu 
al voltant d’aquests comportaments com un element de pressió social, eh? Perquè 
durant algun temps..., els que s’han atrevit durant aquests trenta anys a aixecar la 
veu en alguns casos ens consta a tots que han hagut fins i tot d’abandonar el seu po-
ble, eh?, per poder sobreviure.
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Des de la perspectiva de les organitzacions sindicals, agrair-los molt... Vull pre-
guntar algunes coses. Algú de vosaltres ha fet referència a la diferència de compor-
tament que tenen algunes d’aquestes empreses, és a dir que no totes utilitzen aquest 
plantejament. Llavors, voldria..., si em podeu explicar a què penseu que obeeixen, 
aquestes diferències de comportament, que suposo que no tenen a veure amb el 
tema del nivell moral dels dirigents empresarials, sinó, en tot cas, amb alguna cosa 
més concreta. Sembla ser que algunes empreses aconsegueixen ser competitives i 
eficients sense explotar la gent o explotant-les moderadament (l’orador riu), per en-
tendre’ns, eh? Llavors, que ens expliqueu aquesta qüestió, també.

La segona qüestió és preguntar-vos què opineu de la proposta que ha fet abans el 
secretari general, al voltant de que les dues grans estratègies per abordar això són 
«l’apoderament de les cooperatives i l’apoderament dels treballadors». És una frase 
que la veritat és que a mi m’arriba al cor, no? Vull dir, jo no sé exactament què vol 
dir «l’apoderament dels treballadors» en aquestes condicions, perquè –ho ha dit la 
representant de la COS, ho han dit alguns altres representants– a tots ens costa que 
hi han amenaces fins i tot físiques, és a dir, no amenaces de paraula, amenaces fí-
siques, amb violència física, als treballadors i treballadores que s’atreveixen a opo-
sar-se a aquesta qüestió. Com es fa l’apoderament en aquestes circumstàncies –com 
em sembla que deia el Bernat Villarroya–, si no hi ha una pressió dels poders públics 
per reequilibrar aquesta situació de desigualtat tan profunda que hi ha?

També volia saber la seva opinió sobre si està funcionant el paper de la inspecció 
de treball. Perquè està clar que la inspecció de treball ha funcionat, però ens feu arri-
bar coses que són alguna..., més anècdota, no?, que ja he posat de manifest abans, de 
com, doncs, per un costat entren els inspectors de treball i, mentre s’estan preparant 
per fer la inspecció, per l’altre surten els falsos cooperatius. Ens consta també perquè 
ens heu explicat que en aquest moment la reacció de les empreses davant del canvi 
de normativa de cooperatives consisteix a fer-los firmar, als treballadors, obligatòria-
ment que allà es compleixen les normes; si és així, si és aquesta cosa, no?

I, després, què en penseu de la possibilitat d’actuar contra les empreses princi-
pals, perquè no hi haurien falses cooperatives si no hi haguessin empreses principals 
que se n’aprofiten, d’aquest sistema de producció. És a dir, no hi haurien determinats 
delictes... És a dir, de la mateixa manera que no hi hauria tràfic d’òrgans humans i 
assassinats de nens al Brasil si no hi hagués gent que comprés òrgans a altres països 
del món, no hi hauria falses cooperatives si no hi haguessin empreses que utilitzes-
sin les falses cooperatives dins del seu procés productiu. Què en penseu, de la pos-
sibilitat d’actuar sobre aquestes qüestions?

I qualsevol altre suggeriment que ens vulgueu fer, ens comprometem a canalit-
zar-lo.

El president

Molt bé. Té la paraula el senyor Albert Botran, de la CUP - Crida Constituent. 
Endavant.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies a tots els compareixents. Nosaltres, com a grups parlamentaris, vam 
promoure la modificació de la llei per les reivindicacions i les lluites que s’havien 
donat al sector. Allò va posar la problemàtica sobre la taula, i aquí el que es va fer va 
ser intentar, doncs, donar una eina tant a la inspecció de treball com als treballadors 
per exigir més drets i per dificultar que qui vol utilitzar les falses cooperatives com 
un instrument d’explotació pugui continuar-ho fent.

És veritat, per això, que no n’hi prou mai amb canviar una llei; després aquesta 
llei s’ha d’aplicar, i que s’apliqui, en gran mesura, depèn de la pressió social i polí-
tica que tingui, no? Llavors, el nostre deure és –i ja ho hem fet amb el secretari de 
Treball– que el Govern hi posi la inspecció de treball a sobre: que notin l’alè de la 
inspecció de treball al clatell, aquestes falses cooperatives. Però des del territori i 
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des dels mateixos sindicats i des dels mateixos cooperativistes, falsos cooperativis-
tes, doncs, també hi ha aquestes eines pressió.

Jo volia preguntar més en concret, per exemple, a l’alcaldessa..., clar, el seu és 
un ajuntament, doncs, que sí que es veu que hi està compromès, però no sé si seria 
possible una iniciativa més a nivell comarcal, en el qual una sèrie d’ajuntaments es 
pronunciessin que a Osona no es vol explotació laboral, no?, i que aquestes falses 
cooperatives i, sobretot, com ja s’ha apuntat, les empreses que en són clientes, sen-
tin que allò que estan fent és èticament reprovable, i que socialment i políticament 
a Osona se’ls rebutja, no?

Jo tinc entès, per exemple, que ara fa un any, quan hi va haver la vaga d’Esfo-
sa, una de les empreses clientes d’Esfosa va congelar les compres perquè la imatge 
d’aquella marca no es veiés embrutada pel que estava sortint a la llum, no?, per les 
condicions de treball dels que, al final, proporcionen la carn picada per fer les..., el 
que després ens trobem en els supermercats. La pregunta per a l’alcaldessa aniria 
més en aquesta línia, iniciatives que puguin fer les institucions de la comarca.

I, per als sindicats, doncs, des de la seva perspectiva, quines eines de pressió 
veuen ells que s’han de dur a terme? Com es pot ajudar des dels partits polítics a que 
aquestes eines de pressió tinguin efecte? Perquè ara estem vivint un moment àlgid 
de la mobilització, afortunadament, però això se sap que és difícil de mantenir, no? 
Llavors, necessitem que se’ns plantegi quins són els següents passos a donar.

Ara estan havent-hi moltes assemblees de treballadors, en aquestes falses coope-
ratives, que demanen que es compleixi la llei. Doncs, hem d’aprofitar –hem d’apro-
fitar– que el cicle mobilitzador torna a estar a l’alça perquè, finalment, tant els que 
manen en els consells rectors com les empreses que compren en aquestes falses 
cooperatives es vegin obligats a que o es canvien les condicions de treball o allò, a 
Osona i en conjunt a Catalunya..., no ha de tenir lloc. No ha de tenir lloc, l’explotació 
laboral, per fer beneficis econòmics.

Gràcies per la feina que heu fet tots.

El president

Molt bé. Per tancar el torn, té la paraula el senyor Chakir el Homrani, del Grup 
Parlamentari Junts pel Sí. Endavant.

Chakir el Homrani Lesfar

Gràcies. Gràcies per les seves intervencions. Crec que –em repetiré en algunes 
parts– han sigut unes intervencions que s’han complementat molt bé, que han situat, 
en primer lloc..., i han mostrat que va molt més enllà de l’àmbit pur del treball dels 
treballadors i treballadores afectats directament, el fet de l’existència d’aquestes fal-
ses cooperatives, que el que fan és precaritzar absolutament les condicions laborals 
de molts ciutadans i ciutadanes.

La reflexió que s’ha fet entorn de tot el que acaba comportant per a la societat en 
general l’existència d’aquestes falses cooperatives, entorn de la sostenibilitat ambien-
tal, de l’impacte en els serveis socials, dels treballs dels mediadors... Jo, quan vaig 
poder estar a Santa Eugènia de Berga..., parlant amb professionals de l’ajuntament 
veus situacions de gestió molt complicades. Parlant amb treballadors i treballadores 
afectats veus situacions molt complicades, i crec que, en aquest sentit, s’ha situat.

Hi ha hagut un element que han situat, també, i específicament l’han situat tant 
l’Alícia com el Bernat, d’UGT i de Comissions, que és com hi ha un trencament del 
que és l’esperit cooperatiu. Això no són cooperatives, i jo crec que és molt impor-
tant –ho situava abans– per respecte a tot el teixit cooperatiu que tenim en aquest 
país, que existeix i que funciona molt bé. I aquí és on hem de veure i on hem hagut 
d’actuar per via de la Llei de cooperatives, al no tenir les competències en el marc 
de regulació del treball, que és on s’hauria hagut de fer el canvi legislatiu..., com, de 
quina manera ho hem d’abordar, i això et dona algunes limitacions.
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Jo crec que ho hem explicat abans. L’última modificació que es va fer a la Llei 
de cooperatives que permetia donar una seguretat jurídica a la inspecció de treball 
a l’hora d’actuar entorn de la modificació de l’article 132 que es va fer de la Llei 
de cooperatives..., jo crec que, ara mateix, el que hem de poder veure són els fruits 
d’aquesta modificació legislativa, que el que ha de fer és facilitar un treball que 
estava intentant fer inspecció de treball i que no se’n sortia, perquè tenien els fo-
rats legals per poder-se’n sortir. És a partir d’aquí que hauríem d’aconseguir i hem 
d’aconseguir aquesta modificació d’actuacions d’aquestes falses cooperatives, que 
ha de tenir una incidència en tot l’entorn: en l’entorn dels municipis, i especialment 
quan parlem de municipis petits, que hi té una incidència brutal; en l’entorn de les 
condicions dels treballadors i treballadores, que en el fons és un dels objectius clars 
d’aquesta modificació legal. I, a la vegada, el que ens trobarem, segurament, seran 
canvis estratègics per part de les empreses que es dediquen a això.

Jo soc dels que pensen que, en aquest sentit, quan l’eina de precarització no et 
surt a compte..., és quan acabaran de deixar d’utilitzar aquestes eines. I aquí és on 
hauríem d’aconseguir el que situava la senyora Alícia, que és garantir una protecció 
social forta. Ara, el que sí que és important, crec, en aquest moment és poder garan-
tir que les condicions i que els forats legals que utilitzaven aquestes cooperatives, 
falses cooperatives, que ja estava situat al conveni que no s’haurien d’utilitzar, que 
la patronal havia signat manifestos per no utilitzar-los, però que després els acaben 
utilitzant, perquè la realitat que ens trobàvem..., modificar-ho.

A partir d’aquí, jo crec que han fet una exposició molt clara. Jo crec que, al final, 
ens quedem amb l’última part: s’ha de complir la llei. Hem fet..., jo, dels aspectes 
dels que estic més content, com a diputat novell, és de la modificació que vam fer 
de la Llei de cooperatives per poder abordar aquesta situació, després de conèixer... 
Jo crec que ara mateix li pertoca a inspecció de treball, que ens va demanar aquesta 
eina, actuar, i, a partir d’aquí, veurem diverses sortides.

Quan el secretari es referia a l’apoderament dels treballadors..., és que si verita-
blement estem parlant de cooperatives, amb aquesta eina tu has de tenir més sortida 
per poder decidir, i, si no, el que hauràs de fer és un canvi d’estratègia i un canvi de 
lògica: no hauràs de subcontractar cooperatives, sinó fer contractació de personal 
laboral i tirar endavant. I cal que això pugui ajudar a evitar una realitat que ens po-
dríem trobar i que també s’ha situat en les primeres compareixences, que era: això 
va més enllà de l’àmbit de les cooperatives càrnies i del sector carni, s’està comen-
çant a expandir.

I aquest és un problema greu, com a país, que havíem d’abordar per la sosteni-
bilitat de tot l’esforç que fem tots –els ajuntaments, totes les administracions i els 
ciutadans– per poder tenir un estat del benestar en condicions.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Ara per respondre a les preguntes o incorporar nous arguments, té la 
paraula l’alcaldessa de Santa Eugènia de Berga. Té la paraula, endavant.

Anna Franquesa i Roca

Bé, intentaré respondre una mica a totes les intervencions que hi han hagut. Pri-
mer de tot, quan se’ns plantejava quins projectes concrets podríem impulsar des del 
Parlament, doncs, jo, mentre anàvem dient, n’he anat fent llista, no?, una mica glo-
bal. Jo diria: el tema dels..., o sigui, aconseguint un canvi laboral, ja propiciaríem 
aquesta millora, eh?, en alguns projectes i en alguns sectors.

Bé, a mi se m’acut el tema de donar recursos als municipis quant a tècnics in-
tercomunitaris; tècnicament, una anàlisi exhaustiva de l’oficina de gestió ambiental, 
i, per tant, continuada, i, per tant, estar a sobre d’aquestes empreses per tot el tema 
dels impactes ambientals.
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Després, a nivell educatiu i social, evidentment he fet una llista molt llarga, no?: 
introduir la figura dels educadors socials a les plantilles d’escoles i instituts, pel 
tema dels absentismes escolars; el tema de les escoles de segones oportunitats per a 
aquests fills de treballadors, que els tenim despenjats, que els tenim en una societat 
on estan, doncs, sense treballar i sense estudiar; projectes d’acompanyament, perquè 
no podem obviar el tema de la igualtat d’oportunitats per a tots els infants que són 
el futur d’aquest nostre país. Per tant, més recursos, més personal, més mans: poder 
fer aquest treball d’apoderament a aquestes famílies per aquest acompanyament, 
aules d’acollida... Això és una mica en sintonia amb tot el que és educatiu i social.

A nivell laboral, això, eh?, tenir aquestes oficines en funcionament per tal de fer 
tot aquest acompanyament, aquesta reinserció, aquestes escoles de segones oportu-
nitats. I una mica...., això, eh?, a nivell sanitari diria que si aconseguíssim aquestes 
millores en les condicions laborals, doncs, evidentment, molts projectes d’aquests ja 
no serien necessaris. D’acord?

Una mica en contestació a tot el que podríem fer amb iniciatives..., que si hi pen-
séssim i hi rumiéssim, doncs, podríem fer la llista molt llarga.

Després, l’altra intervenció que m’he apuntat és: «Com durant tots aquests anys 
s’ha conviscut amb això, no?» Jo diria que els ajuntaments som la porta d’entrada de 
l’Administració, i, per tant, el que hem de ser és valents, i el que hem de fer és de-
nunciar, doncs, tot allò que veiem i que és una realitat en el nostre municipi. I això 
és el que hem intentat fer des del compromís de l’ajuntament, no?

Jo, si em permeteu una anècdota personal, quan als meus pares els vaig dir que 
em presentava, l’única cosa que em va dir el meu pare va ser: «Anna, que se’t re-
cordi per ser una persona honesta.» I potser avui per això estic aquí, perquè no hem 
deixat de lluitar per tota la gent del nostre municipi, i, per tant, del nostre país.

Lligat una mica amb això i amb l’«hem de ser valents», i contestant també..., sí 
que ens hem començat a mobilitzar a nivell de comarca. A la comarca d’Osona te-
nim quatre municipis on hi han quatre escorxadors –Sant Vicenç de Torelló, l’Es-
quirol, Vic i Santa Eugènia de Berga–, i hem començat ja a fer actuacions. Hem fet 
reunions amb la conselleria, hem fet taules de treball sindicals, hem fet reunions 
amb molts col·lectius d’immigrants en els diferents municipis, hem treballat de la 
mà dels sindicats, hem treballat de la mà de Càrnies en Lluita, que són les entitats, 
doncs, que ens obren les portes també a poder fer aquestes denúncies. I també el 
que hem fet és mobilitzar els mitjans de comunicació per provocar aquests canvis, 
d’acord?

També des del consell comarcal disposem d’un tècnic intercomunitari, doncs, 
que vetlla i ens assessora sobre cap on hem d’anar guiant aquestes nostres actua-
cions.

I, res, jo, simplement, dir-vos que el que hem de fer és això que hem fet avui, no?: 
a partir d’un tema en concret..., pensar que no només ens fixem en el tema laboral, 
sinó que hem de tractar els temes amb aquesta globalitat i aquesta complexitat que 
això provoca, i que moltes vegades aquests temes queden en l’anonimat. I, per tant, 
avui aquí estem una mica per explicar-los.

No sé si he contestat, una mica, al resum de les intervencions.

El president

Bé, moltes gràcies. Té la paraula la senyora Alícia Buil. Endavant, té cinc mi-
nuts.

Alícia Buil Cuenca

Jo també, per respondre una mica a les preguntes..., el senyor Coscubiela ens de-
manava als sindicats quina és la diferència entre les empreses que tenen treballadors 
de cooperativa i les que no en tenen, si totes en principi estan al mercat i són compe-
titives i tenen beneficis, entenem, no? Jo vull posar damunt la taula dos elements: un 
és la pressió sindical de la representació legal que hi ha en aquests centres de treball, 
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i la solidaritat dels treballadors i les treballadores de les plantilles, de les plantilles 
fixes d’empresa. Sense això, és molt difícil...

També, enllaçant-ho amb el que ens deia el company..., perdona, que no em re-
cordo del teu nom (veus de fons)..., el company socialista, que ens deia que si hi ha-
via afiliació o no en els treballadors cooperativistes. Podem dir que sí, que hi ha, per 
part d’UGT, un augment de l’afiliació, però igual com augmenta, decau. Per què? 
Perquè són treballadors que tant estan al mercat laboral com deixen d’estar-hi, d’avui 
per demà. Per tant, no hi ha una continuïtat. I això és la precarietat, la precarietat en 
la forma aquesta de subcontractació, que hi és.

En el tema del company Botran, ens comentava també que què es podia fer, 
quines eines de pressió, no?, es podien posar damunt la taula. Hi vull també posar 
dos elements. Un és la política municipal: hem de donar tot el suport a la política 
municipal perquè se sàpiga que en aquests pobles la problemàtica..., o sigui, que el 
conjunt de la societat sàpiga la problemàtica que hi ha en aquests pobles, la proble-
màtica dels ajuntaments que no tenen recursos per donar el servei en aquestes per-
sones. Perquè no només són els treballadors i les treballadores, sinó que també són 
les seves famílies.

I, després, també traslladar tot això..., ara mateix on ho podem traslladar és al 
Congrés dels Diputats perquè hi hagi una modificació de l’Estatut dels treballadors. 
És a dir, que els grups parlamentaris que esteu avui aquí ho traslladeu; ho traslla-
deu perquè hi pugui haver aquesta modificació de l’estatut que limiti aquesta forma 
de subcontractació. Perquè tant els sindicats... A la taula de negociació del conveni 
col·lectiu hi sentim molt bones paraules, però a la realitat tot això no es compleix. 
Llavors, que hi hagi una modificació de l’estatut.

Gràcies.

El president

Molt bé. Senyor Bernat Villarroya, té la paraula.

Bernat Villarroya i Garcia

Sí, en una línia semblant, no és que hi hagi un problema d’afiliació, que segura-
ment també, perquè en els sectors precaritzats, doncs, és molt més difícil afiliar-se, 
no?, sinó que és que hi ha un problema de representació legal, perquè, clar, un coo-
perativista no pot presentar-se a unes eleccions, no pot fer una candidatura.

Tu pots tenir un centre de treball amb tres-centes persones, i els que estan en 
plantilla són quaranta, i només aquests quaranta poden promoure les eleccions. 
I normalment aquests quaranta..., seran unes posicions de l’empresa més estratègi-
ques dintre de l’empresa o més elevades, amb la qual cosa, bé, no seran els mateixos 
interessos dels cooperativistes, no? Vull dir que aquesta problemàtica de negació del 
dret de representació col·lectiva... Fins i tot si surten, fins i tot si aporten una actitud 
de solidaritat, que en molt casos es dona..., doncs, tens molts poques hores sindicals 
per fer-ho.

Sí que un cooperativista o una cooperativista es pot afiliar, però si aixeca la veu 
com a representant d’un col·lectiu no tindrà les garanties de l’estatut, o sigui, serà 
acomiadada..., bé, acomiadada no, perquè, què fan?, això d’expulsar-te de la coope-
rativa, no? Vull dir que aquesta dificultat és molt patent.

I, una mica, lliga amb quines diferències de comportament hi ha entre les em-
preses que no tenen aquesta realitat i les que sí que la tenen. Doncs, les que no tenen 
aquesta realitat són on l’organització sindical dels treballadors ha aconseguit aco-
tar aquestes pràctiques, tenir un volum representatiu i plantar-hi cara, no? És això. 
Però, clar, per fer aquesta activitat, que pot abraçar fins i tot altres àmbits que s’han 
expressat aquí, perquè l’alcaldessa n’ha exposat els problemes ambientals..., alguna 
d’aquestes empreses també ha abordat això, a iniciativa dels mateixos treballadors, 
i des de dintre mateix de l’empresa, però cal que es garanteixin aquests drets de re-
presentació col·lectiva.
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I perquè hi pugui haver això cal reconèixer el que tenim al davant. I el que tenim 
al davant és una relació laboral i un problema laboral. Que sí que, evidentment, hem 
de donar resposta a les necessitats socials immediates, però el problema persistirà si 
no es dona solució a aquesta problemàtica laboral, no?

I, clar, ens preguntaven també: la via és l’apoderament dels treballadors? A veu-
re, pot ser una via secundària, però la via principal pensem nosaltres que és empla-
çar les empreses i emplaçar la patronal a que compleixin la llei. I si hi ha una relació 
laboral, doncs, això ha de tenir la regulació i les cotitzacions i els drets i les obliga-
cions que té una relació laboral.

I aquí el paper important és el paper de la inspecció de treball. D’acord: si hi ha 
un canvi normatiu a l’Estat, serà més fàcil, però amb els instruments que ja tenim 
és possible actuar, i s’ha fet ja en 376 casos, ha comentat el secretari. Si cal reforçar 
la inspecció de treball, reforçar-la, que puguin actuar amb els Mossos. I, bé, segu-
rament fan falta més..., perquè jo sé que, quan vas a veure algun dels inspectors o 
de les inspectores, tenen unes taules plenes d’expedients. Vull dir que segurament 
cal reforçar la inspecció de treball, no?, i fer actuacions sobre el terreny, agafant els 
treballadors que surten de l’empresa un a un. Fins i tot si hi entra un inspector per 
un costat, doncs, que n’hi hagi un a la porta de darrere per anar entrevistant també 
els treballadors que els diuen: «No, ves-te’n, ves-te’n, que ha vingut la inspecció de 
treball.» Vull dir, aquest tipus d’actuacions, no? Que creiem que hi ha la voluntat 
política i la voluntat del personal tècnic de la inspecció de realitzar-ho, però segura-
ment ho hauríem de reforçar amb més recursos.

I se’ns preguntava –i acabo– també quines eines tenim..., o si l’estratègia ha de 
ser actuar contra les empreses principals. Bé, tenim diverses eines, no? Tenim el 
dret de vaga, que el tenim, l’únic que..., per la situació que s’ha exposat, doncs, de 
no representació, clar, si tu ets formalment un autònom i fas vaga, te la fas contra tu 
mateix, i no tens la protecció del dret constitucional de vaga, no?, vull dir que s’està, 
en certa mesura, vulnerant, en aquest tipus de relació. Però sí, les empreses princi-
pals s’han de posar en qüestió; a part de les cooperatives, evidentment, les empreses 
principals i les que comercialitzen finalment el producte. 

El que passa és que això no és fàcil de fer. Depèn de com es faci pot comportar 
riscos per al mateix lloc de treball; llavors, que una persona que està treballant a un 
lloc posi en qüestió aquesta cadena és..., pot dir: «Ostres, és que poso en perill el 
meu lloc de treball», també, no? És una arma de doble tall.

Però la situació és prou greu i prou complexa com perquè, si no s’avança amb les 
mesures, amb la llei que s’ha posat sobre la taula, doncs, no es pugui descartar cap 
d’aquestes vies d’actuació.

El president

Molt bé, moltes gràcies. I, finalment, té la paraula la senyora Montse Castañé, en 
representació de la Coordinadora Obrera Sindical. Endavant.

Montse Castañé Roqué

Bé, referent a l’apoderament dels treballadors, nosaltres hem aconseguit, expli-
cant a aquests nouvinguts..., perquè realment el món carni és un món on hi han 
molts nouvinguts que no entenen l’idioma, que la majoria no saben ni parlar el cas-
tellà..., doncs, des del sindicat COS i des de Càrnies en Lluita hem aconseguit, bé, 
explicar-los que tenen uns drets, perquè venen d’on venen, i, pobrets, no saben ni 
que tenen drets. Hem aconseguit explicar-los que tenen drets. Hem aconseguit dir-
los que ja n’hi ha prou, i, bé, que són ells els que han de lluitar. Estem aconseguint 
assemblees, com bé us he dit abans, cada setmana, de tres-cents treballadors.

Però, clar, quin és el problema? El problema és que quan l’empresa s’assabenta de 
que s’estan mobilitzant..., és aquí on s’han agreujat les amenaces, les humiliacions i 
les coaccions. El tema d’afiliar-se, com bé deia el company..., ja s’afilien, però quan 
els fan fora n’acaben sortint, i això és molta més precarietat.
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No poden tenir un comitè d’empresa. Els comitès d’empresa de les càrnies són 
creats –i jo ho he viscut a la meva pròpia pell– per la mateixa empresa i triats a dit. 
I, llavors, en una empresa, per exemple, com pot ser Le Porc Gourmet, que no hi ha 
un comitè d’empresa perquè són 980 cooperativistes i vint fixos..., evidentment no 
hi ha un comitè d’empresa. A Girona, als Frigorífics Costa Brava, per exemple, hi 
ha un comitè d’empresa, però tots són encarregats i tots triats a dit. Llavors, tampoc 
tens accés a poder-hi entrar i a poder-hi fer re, perquè ja estan triats per l’empresa.

Jo penso que aquí els anem apoderant, però si no fem complir la llei, si no fem 
que això s’arregli, que estem en un punt molt, molt greu... I, com bé deia l’alcaldes-
sa, si s’arregla el lloc de treball podem arreglar moltes situacions de les que tenen al 
poble, perquè, en realitat, qui realment també porta aquestes situacions socials són 
els llocs de feina..., que es queden sense feina i tot això... Jo penso que el que hem 
de fer és fer complir la llei; fer complir la llei, que és una arma que ara, en aquests 
moments, tenim molt potent per als treballadors, i més endavant potser ja n’hi hau-
rà més.

I que inspecció de treball, quan vagi a les empreses, que no avisi, que arribi de 
sopetón, que quan se n’adonin ja els tinguin allà. Perquè moltes vegades –i també 
ho he viscut– avisen que venen; suposo que és una cosa molt normal que potser han 
de fer, jo ho desconec. Però, llavors, què passa? Ho posen tot molt maco, i quan ve-
nen aquests senyors ja ho tenen tot preparat i arreglat. I, com bé deia el company, 
doncs, que hi hagi una persona al darrere que pugui parlar amb els treballadors, que 
els enganxi de sopetón, que les coses fetes així a vegades funcionen més que no pas 
per burocràcia. És que no ho sé, eh?, com funciona, ara no voldria tampoc ficar-me 
en camisa de once varas, eh?

Però, bé, és veritat que a Esfosa, per exemple, quan s’ha demanat una inspecció 
de treball, doncs, perquè vèiem que les coses... Allà tenim la sort de tenir un comitè 
d’empresa que lluita, però que aquesta gent d’aquestes cooperatives falses no tenen. 
Llavors, quan hem demanat una inspecció, quan han arribat ha estat tot preparat. Lla-
vors, per molt que parlin amb els treballadors, parlen amb el gerent al costat, i aquest 
treballador evidentment té por. Llavors, clar, les coses no es poden explicar com s’hau-
rien d’explicar.

Bé, és veritat que inspecció de treball s’hauria de reforçar. Com bé deia el com-
pany, vas allà i tenen uns pilots d’arxius per poder tirar endavant... I sí que creiem..., 
o, bé, almenys jo crec que s’hauria de reforçar, anar amb aquestes empreses a saco 
i poder fer complir la llei.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies.
Doncs, finalitzat aquest segon bloc, aturem també temporalment la comissió du-

rant tres minuts, quatre minuts, i reprenem la sessió. D’acord? (Veus de fons.) Cinc 
minuts. (Rialles.)

La sessió se suspèn a dos quarts d’una del migdia i vuit minuts i es reprèn a tres quarts 

d’una i nou minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió.
Encara falten per arribar dos compareixents... Doncs, en tot cas, n’invertim l’or-

dre, perquè, si no, se’ns allargarà moltíssim, això. (Veus de fons.) Sí, hi és, però es-
tava reunit aquí amb el secretari general. Ara li hem insistit per venir.

(Pausa.)
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Compareixença d’Antoni Iborra i Plans, en representació de Càrnies en 
Lluita, per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives

357-00566/11

Bé, doncs, comencem. Donem la benvinguda al senyor Moisés Lara Roldán, en 
representació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya i substituint la senyo-
ra Cristina Grau, que no ha pogut assistir per temes d’horari. (Veus de fons.) Sí?, 
doncs, endavant. (Veus de fons. El president riu.) També donem la benvinguda al 
senyor Antoni Iborra.

I, bé, en tot cas, comencem per vostè, senyor Antoni Iborra. Tenen un temps de 
deu minuts per compareixença, i llavors hi hauria un torn de preguntes per part dels 
grups, si ho consideren oportú, i, si no, doncs, aquí s’acabaria la compareixença. 
D’acord? (Pausa.) Té la paraula, endavant.

Antoni Iborra i Plans (representant de Càrnies en Lluita)

Bon dia. Gràcies per donar-nos la veu aquí, a la Comissió de Treball del Parla-
ment. En principi, la meva intervenció anirà més en la línia d’intentar avaluar com 
s’està implementant o deixant d’implementar, com s’està posant en pràctica la modi-
ficació legal recent que es va publicar el dia 30 de març de la Llei de cooperatives.

Si bé em centraré en això, voldria assenyalar alguns aspectes que potser no s’han 
posat de manifest en les intervencions anteriors. Un és el tema de la dimensió de la 
problemàtica, perquè aquí sovint quan es parla de les falses cooperatives es parla 
només d’Osona. Nosaltres no tenim informació completa encara al respecte, però 
sabem que la problemàtica de les falses cooperatives en aquest moment s’està donant 
principalment a Osona, però s’està donant al Gironès, s’està donant a la Garrotxa, 
s’està donant al Vallès, al Barcelonès, a la Noguera, al Pla d’Urgell, etcètera.

En aquest moment, és un model de frau de llei generalment utilitzat i habitual-
ment utilitzat a la indústria càrnia, fins al punt que nosaltres tenim seriosos indicis 
i creiem que fins i tot evidències de que és un model de precarització del treball en 
el món de la indústria càrnia que està perfectament avalat i promocionat des de la 
patronal càrnia. Per tant, no és només un problema de la dimensió actual –que ho 
és, que estem parlant de desenes de milers de treballadors–, sinó que també és un 
problema de previsió de futur, en la mesura que sabem que això és una estratègia 
de precarització i de reducció de costos laborals que deliberadament s’està portant a 
terme des de les indústries càrnies en general.

Per altra banda, voldria també cridar l’atenció respecte d’un aspecte molt greu, 
que és el de l’alta sinistralitat laboral que provoca aquesta situació degut a que, per 
una banda, hi ha molta dificultat per denunciar els accidents de treball, precisament 
degut a la por en què es basa tota l’estructura de la falsa cooperativa, i també per una 
altra qüestió, que és que algunes falses cooperatives el que fan és..., ja que es cotit-
za per règim d’autònoms, es protegeix només la contingència d’incapacitat temporal 
per malaltia, però no la contingència d’incapacitat temporal per accident, de manera 
que ens trobem habitualment amb casos de sinistres laborals evidents, per exemple, 
un treballador que s’ha clavat el ganivet a la mà i que se li acaba fent la baixa per 
malaltia comuna, amb la qual cosa..., això provoca una ocultació sistemàtica dels 
accidents laborals. Aquests accidents habitualment no es comuniquen a l’autoritat 
laboral, i, per tant, s’oculta la sinistralitat i es negligeix greument la prevenció en 
matèria de riscos laborals.

En això més endavant hi entraré, si un cas, en l’aspecte de les propostes.
Pel que fa al tema de la implantació de la llei, nosaltres el que hem detectat és 

que en general les indústries càrnies i les cooperatives afectades estan senzillament 
ignorant la seva aprovació. I quan se’ls pregunta, per part dels treballadors, i se’ls 
demana que s’apliqui, donen excuses del tipus..., per una banda, neguen la seva vi-
gència, diuen que això encara no està escrit, que això encara no està clar; afirmen 
que això en alguns casos està pendent de negociació a la taula de negociació amb 
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els sindicats; afirmen que cal un reglament que desenvolupi la llei, que això no està 
clar; afirmen que està pendent una negociació amb el client de la cooperativa –en 
aquest cas, del cap del grup empresarial que ha creat la cooperativa falsa–, i també 
habitualment el que fan és amenaçar els treballadors dient que si continuen insistint 
en aquest tema trauran aquesta cooperativa i faran una cooperativa amb seu fora de 
Catalunya per no haver d’aplicar la llei, o fins i tot senzillament que es quedaran 
sense feina perquè si se’ls obliga a complir la llei hauran de tancar.

Per tant, estem en una situació de coacció brutal respecte a les demandes dels 
treballadors, dels suposats socis treballadors, que demanen, que reclamen que es 
compleixi, que es doni compliment a la llei.

En aquest sentit, no coneixem cap cas, de tots aquells en què hem anat interve-
nint, que en són bastants, en què s’hagi fet ni el més mínim pas per decidir l’apli-
cació de la llei; per avançar en la protecció social; per avançar, per exemple, en la 
inclusió d’unes vacances pagades, tal com contempla el conveni sectorial, tal com 
seria d’aplicació segons el redactat concret de la llei. No s’ha avançat tampoc en el 
tema salarial, en absolut; no s’ha avançat en la implantació de catorze pagues, que 
faria la situació retributiva equiparable a la del conveni... Realment no s’ha avançat 
en res. Per descomptat, no s’ha inclòs la protecció de la contingència d’atur, no s’ha 
inclòs la protecció d’aquestes suposades baixes o aquestes baixes derivades d’acci-
dent que no estan cobertes, ni baixes derivades de maternitat, ni res de res de res.

És més, en els casos en què els treballadors que estan organitzats han demanat 
expressament i per escrit i amb les degudes signatures que es fes una assemblea per 
decidir que s’havia de donar compliment a la llei, doncs, senzillament s’ha ignorat 
la petició dels treballadors i no s’ha..., si s’han convocat assemblees, no s’ha inclòs 
en l’ordre del dia l’aprovació de l’adequació de la cooperativa a la nova normativa. 
Per tant, fins i tot quan els socis treballadors –suposats socis treballadors– demanen 
expressament i amb quantia suficient de signatures que s’inclogui això a l’ordre del 
dia de l’assemblea per debatre-ho, impedeixen que es debati aquest aspecte.

Estem, per tant, davant d’una actuació entenem que d’absoluta mala fe per part 
de totes les empreses que estan fent ús d’aquesta figura fraudulenta, i que hi ha una 
voluntat expressa i molt clara de negar-se a complir la llei, d’una desobediència pa-
tronal, en aquest cas, davant la seva obligació de protegir els drets laborals i de res-
pectar els drets laborals que estan regulats legalment.

En aquest sentit, jo el que voldria afegir és que podem cridar, sí, certament, 
a l’apoderament dels treballadors –nosaltres hi estem absolutament d’acord, estem 
en la feina d’ajudar l’apoderament dels treballadors–, però no hem d’oblidar que 
aquests treballadors no tenen degudament reconegut ni protegit ni regulat el dret de 
vaga. Per tant, en cas de que optessin per mobilitzacions que incloguessin l’exercici 
de la vaga, es podrien trobar en una situació jurídica molt incerta, molt poc clara, 
que podria provocar repressió i represàlies molt greus.

Per tant, quan demanem als treballadors –que són la part més feble, òbviament, 
de tot el context en què s’està donant aquesta situació–..., hem de tenir molt clar que 
els estem demanant que prenguin uns riscos que potser no estan en condicions d’as-
sumir.

I, per acabar ja, degut a la «premura» del temps, només insinuar algunes pos-
sibles vies de solució o de millora des de la perspectiva legal, perquè, si bé és cert 
que aquesta millora, aquesta modificació legal és important i entenem que és una 
millora en la mesura que introdueix un criteri clar sobre quins són els mínims des 
del punt de vista retributiu i de drets socials que s’han de reconèixer als treballadors, 
també és cert que no resol la problemàtica de fons, que és que aquestes suposades 
cooperatives són falses cooperatives, que tenen un funcionament absolutament ver-
tical en la presa de decisions, i que, per tant, això dona molt poc marge als suposats 
socis treballadors per incidir en la millora de la situació, i fins i tot molt poc marge 
per demanar una cosa tan simple com és que es compleixi la llei.
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Per aquest motiu nosaltres pensem que seria interessant, per una banda, intensi-
ficar el control de l’Administració per garantir un funcionament democràtic de les 
cooperatives, de les suposades cooperatives, cosa que voldria dir una necessària 
presència i supervisió de l’Administració en la celebració de les assemblees quan es 
donin conflictes –cosa que no s’està fent–; forçar la inclusió també a l’ordre del dia 
de les assemblees dels punts que els treballadors expressament hagin demanat per 
escrit amb les degudes signatures; forçar la convocatòria de processos d’elecció del 
consell rector de la cooperativa quan no s’hagi fet la renovació preceptiva –cosa que 
no s’està controlant degudament.

Pensem també que hi ha un aspecte molt clau que és el punt en què es fa més pre-
cària la situació, que és el contracte privat que se celebra entre la falsa cooperativa i el 
cap del grup empresarial que la contracta. Són contractes que determinen la vigència 
i la viabilitat de la feina, de l’activitat laboral de centenars o milers de persones, que 
depenen exclusivament de la intervenció dels dos actors, que un és el cap del grup 
empresarial i l’altre és el president de la suposada cooperativa, que depèn del mateix 
grup empresarial; que són contractes de sis mesos habitualment, i que es poden res-
cindir amb un o dos mesos d’antelació, amb la qual cosa...

Això ens posa en una situació que, fins i tot en el suposat cas que alguna d’aques-
tes cooperatives pogués prendre el control..., els socis treballadors poguessin pren-
dre el control de la cooperativa, després es trobarien que la vigència del contracte 
de prestació de serveis que els garanteix l’activitat està absolutament en entredit, i, 
per tant, que podrien quedar-se sense feina centenars o milers de treballadors amb 
només un mes d’antelació, amb la qual cosa la situació es fa molt més difícil i molt 
més precària.

També seria necessari controlar el contingut d’aquests contractes i regular quin 
contingut, quin ordre de prestacions i de condicions retributives s’hi regulen, perquè 
el que és obvi és que un contracte privat que regula una contractació de treballadors 
que de per si fa impossible que aquests puguin percebre la retribució que marca la 
llei..., és evident que aquest tipus de contracte hauria de ser declarat nul directament. 
Per tant, també s’haurien de regular aquests aspectes.

I, finalment, potser hi afegiria un altre aspecte que és important, que és veure com 
es fa per penalitzar degudament i suficientment la falta de mesures de seguretat per 
prevenció d’accidents. En aquest sentit, val a dir que –i s’ha de tenir en compte– com 
que els treballadors contractats amb aquesta fórmula cotitzen com a autònoms, en 
cas de que hi hagi faltes de mesures de seguretat i la inspecció així ho detecti, resulta 
que no es fa recàrrec de prestacions a l’empresa, perquè cotitzen com a autònoms i 
no es contempla aquesta possibilitat. Per tant, l’empresa –en aquest cas, la falsa co-
operativa– surt molt impune de la falta de protecció de la seguretat dels treballadors, 
i això també agreuja molt la situació i fa que la sinistralitat laboral –que, com deia, 
s’oculta– pugui acabar sent realment molt greu, amb la repercussió que això té en el 
sistema sanitari que paguem entre tots.

I acabo aquí. Si un cas, després ja ho complementaré.

El president

Moltes gràcies.

Compareixença de Perfecto Alonso i Tejera, en representació de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya, per a informar sobre  
la modificació de la Llei de cooperatives

357-00567/11

Ara sí, donem la benvinguda al senyor Perfecto Alonso, en representació de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya. Té un torn d’intervenció d’uns deu mi-
nuts, aproximadament.
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Perfecto Alonso i Tejera (president de la Confederació de Cooperatives 
de Catalunya)

Moltes gràcies. Com a representants de la Confederació de Cooperatives de Ca-
talunya, volem expressar que la situació ens preocupa, i ens preocupa molt. I nos-
altres hem centrat aquesta situació bàsicament en dues vies: en una via que creiem 
que és important, que és desemmascarar la situació que s’ha creat a l’empara d’una 
legalitat que no es compleix, que es qualifica com a frau, que és la existència d’unes 
cooperatives que no són tals, i, per tant, creiem que aquest tipus de cooperatives han 
de ser desqualificades i han de ser esborrades de la regulació: no són cooperatives, 
no és un problema del cooperativisme; és un problema, jo crec, del Ministeri Fiscal 
o de la política laboral.

Però, per una altra part, hi ha una qüestió que també ens interessa, i és..., o sigui, 
creiem que és convenient que es dotin de tots els mecanismes i eines necessàries 
els socis –jo no parlo de «treballadors», parlo de «socis»– per poder apoderar-se 
del control de la cooperativa. I això és necessari, perquè en realitat creiem que hi 
ha recorregut en l’àmbit de les cooperatives per poder tirar endavant un projecte en 
aquest camp des de l’àmbit del cooperativisme.

Però, en el millor dels casos en què això pugui ser així, tenim un problema, un 
problema que s’ha posat de manifest, que és: en el moment en què la cooperativa no 
tingui la corda necessària per poder adaptar-se als requisits de l’empresa, tallaran el 
contracte. I què farem? Es quedaran al carrer i hi no podrem fer res. Per tant, tenim 
una situació bastant complicada.

En aquests moments hi ha una situació d’uns socis d’una cooperativa que estan 
treballant a l’escorxador de Mercabarna que han donat un pas cap endavant, i han de-
cidit, els socis, reunir-se en assemblea. Ens han trucat, volen que hi participem amb 
ells i volen fer uns estatuts, un reglament i unes condicions laborals d’acord amb el 
que diu la legalitat i el que ells puguin decidir lliurement. Nosaltres els donarem tot 
el recolzament. El problema que tindrem és que el gerent de Mercabarna rescindirà 
el contracte.

Hem de ser conscients de que la problemàtica que s’ha situat en el món de les co-
operatives no és de les cooperatives. Qui hi surt guanyant..., els beneficiaris d’aques-
ta situació d’esclavisme que s’està donant en el sector carni no són ni els socis ni les 
persones que han posat al capdavant de les cooperatives: són les empreses, que estan 
guanyant marge de benefici per la imposició d’un preu precari que imposen als tre-
balladors. Nosaltres creiem que és aquí on s’ha de fer tota l’actuació necessària per 
poder solucionar aquesta situació, perquè és greu, és molt greu, i a nosaltres, com a 
cooperatives, ens està afectant molt.

Quan es va modificar la llei als efectes de poder dotar-nos d’eines per poder ges-
tionar aquest tema, bàsicament es van intentar solucionar dos problemes; un, per 
una part, denunciar un tipus de cooperatives que no eren cooperatives, i, si actuaven 
com a cooperatives, que haguessin de complir un mínim necessari per ser coope-
ratives. Però, per una altra part, es va dotar d’una eina necessària per poder fer una 
intervenció directa, immediata i eficaç la inspecció de treball. Nosaltres creiem que 
aquesta via és la via que s’ha d’explotar i que s’ha de tirar endavant. I, per una altra 
part, es va dotar d’un mecanisme, que és la supervisió per part del Consell Superior 
de Cooperació, de fer un seguiment de com s’estava adaptant aquesta llei en els di-
ferents àmbits de les cooperatives, en funció de la defensa dels interessos dels socis 
de la cooperativa.

Creiem que amb això es podrà donar alguna solució, però hem de ser sincers: 
nosaltres no creiem que es pugui solucionar això ni creiem que la Llei de cooperati-
ves sigui la solució a aquest problema. Podríem posar mesures sobre la taula, de dir 
que potenciem la inspecció a través del Consell Superior de Cooperació, cridem els 
empresaris perquè vinguin i expliquin quines són les mesures que estan aplicant, i el 
que no les apliqui, poder sancionar-lo. O establir un sistema perquè no es pugui sub-
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contractar més enllà d’un nombre determinat de percentatge de persones respecte a 
la plantilla que tingui una empresa; no pot ser que una empresa tingui deu persones 
i en tingui subcontractades, en unes condicions precàries, cent. Vull dir, posem-hi 
un límit: un 10 per cent, un 15 per cent, temporalitat..., el que sigui, però les mesu-
res han d’estar en l’empresa.

Perquè en la cooperativa tenen una eina molt potent, que és el contracte. I men-
tre tinguin el contracte, les cooperatives diran que sí a tot el que els hi diguin, per-
què han de menjar o han de continuar vivint. Per tant, nosaltres creiem que s’ha de 
fer una actuació molt potent, dintre de les assemblees, contra les empreses càrnies.

En segon lloc, s’han de donar eines, per part d’inspecció, als socis per poder tirar 
endavant. I, en concret –i crec que és una responsabilitat, i si no es fa això ja hem 
perdut tots el tren, i aquí estem en un organisme responsable–, a tots els escorxadors 
que siguin municipals, que tinguin vinculació amb l’Administració, se’ls ha d’obli-
gar a que hagin de complir els nous contractes, on estiguin recollides i es regulin les 
noves condicions laborals que s’han establert en la nova Llei de cooperatives.

Gràcies.

El president

Molt bé.

Compareixença de Moisés Lara, en representació de la Xarxa 
d’Economia Solidària, per a informar sobre la modificació de la Llei  
de cooperatives

357-00568/11

I, en tercer lloc, té la paraula el senyor Moisés Lara, en representació de la Xarxa 
d’Economia Solidària. Endavant.

Moisés Lara Roldán (advocat de la Xarxa d’Economia Solidària de 
Catalunya)

Bon dia. Gràcies, senyor president. Bon dia, senyors diputats i diputades. En pri-
mer lloc, agrair també que se’ns doni l’oportunitat, a la Xarxa d’Economia Solidà-
ria, de donar la nostra opinió respecte a la modificació de la Llei de cooperatives, 
arran de la publicació de la Llei 5/2017, d’acompanyament als pressupostos. 

En primer lloc, nosaltres volem manifestar que, respecte a la forma en què es 
va portar a terme la modificació, bé, potser no va ser la més..., adient –deixem-ho 
en «adient»–, perquè pensem que al moviment cooperatiu no se li va demanar una 
opinió i se li va donar un termini molt breu per reaccionar. Tot i així, va reaccionar: 
vam fer una proposta, però finalment aquesta proposta –una proposta consensuada 
tant amb Càrnies en Lluita com amb el Grup Parlamentari de la CUP– va ser refu-
sada, bé, per part departament, i no va arribar ni tan sols aquí, al Parlament.

Respecte al fons de la qüestió, al fons de la modificació, tot el que diré ara vull 
precedir-ho del següent: màxima solidaritat amb els treballadors. I jo parlo de «tre-
balladors» de les falses cooperatives, i parlo de «treballadors» de les falses coope-
ratives conscientment, és a dir, aquestes persones es diu que són «socis de treball» 
o «socis treballadors» de les cooperatives, però sembla ser, per tots els indicis que 
ens arriben, que en realitat no hi ha un vincle societari, no hi ha una relació real 
societària. Per tant, el que realment haurien de ser són treballadors per compte aliè.

En aquest sentit, la modificació operada..., jo em centraré en els efectes perjudi-
cials que pot tenir envers el món cooperatiu, d’acord? El món cooperatiu, diguem-ho 
així, que assumeix els principis cooperatius, que assumeix les pràctiques cooperati-
ves, i que els defensa i que se’ls creu, d’acord?

Arran de la modificació, entenem que hi han tres motius pels quals la Xarxa 
d’Economia Solidària s’oposa o mostra el seu malestar respecte a la modificació. El 
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primer motiu, perquè entenem que és un greu error que la llei no expulsi aquestes 
pràctiques del moviment cooperatiu. No les proscriu, sinó que, al contrari, els dona 
carta de naturalesa, les reconeix, i reconeix una pràctica fraudulenta que hauria de 
ser erradicada, d’acord?

A qualsevol normativa, si es detecta un frau de llei, que és davant del que ens 
trobem, la conseqüència és automàtica: expulsió de l’ordenament jurídic que serveix 
de cobertura perquè se li apliqui l’ordenament que intenta eludir. En el cas que ens 
ocupa, s’ha fet el contrari: se li ha reconegut l’existència, si bé se li imposa unes 
obligacions, unes càrregues econòmiques, una situació en la que s’espera que a la 
cooperativa els resulti poc atractiva, la fórmula cooperativa.

En aquest sentit, no podem deixar d’expressar que la fórmula cooperativa, tradi-
cionalment, històricament i també en l’actualitat, és una eina per apoderar els socis 
treballadors, els treballadors, perquè siguin ells els seus propis..., los dueños y seño-
res del seu lloc de treball. Llavors, emparar sota una fórmula cooperativa aquesta 
situació que ens explicava el Toni Iborra, doncs..., són pràctiques molt allunyades 
d’aquesta finalitat, si no directament antagòniques.

El segon motiu d’oposició o el segon motiu de malestar és que entenem que aques-
ta modificació altera molts dels principis..., dos dels principis, dos dels set principis 
cooperatius, trets identitaris formulats per l’ACI –l’Aliança Cooperativa Internacio-
nal–, i que formen part del dret cooperatiu català d’acord amb l’article 1.2 de la llei.

Aquests dos principis..., un és el principi de participació i gestió democràtica de 
l’entitat, segons el qual l’organització cooperativa és controlada pels seus socis, els 
quals participen activament en la fixació de les seves polítiques i la presa de deci-
sions. La governança és de les persones sòcies: són ells els que prenen les decisions, 
són ells els que adopten tot el necessari respecte a la cooperativa i també respecte al 
seu règim de treball. Amb aquesta norma, aquesta possibilitat es veu, com a mínim, 
escapçada o minvada.

El segon principi que també contravé és el d’autonomia i independència. Les co-
operatives..., un dels principis també és que són organitzacions autònomes, d’autoa-
juda, gestionades pels seus socis, i fins i tot quan arriben a acords amb altres entitats 
han d’assegurar que el control democràtic resideix en els seus socis, i no pot ser que 
hi hagi un tercer que mani. Llavors, és una mica també aquesta situació que ens deia 
el company Toni Iborra, que Mercabarna o l’escorxador, doncs, si decideix resoldre el 
contracte, tenim una altra vegada el problema.

Aquests principis, com deia, es veuen afectats amb la modificació de la llei. Es 
veuen escapçades la seva capacitat de participació i la seva capacitat d’autogestió, i 
no podran decidir democràticament en una assemblea tots els socis –quan dic «tots 
els socis» parlo de que una persona té un vot, vull dir, això és un principi essencial 
del cooperativisme– quines són les seves bestretes, quines són les seves vacances, 
quins són els seus permisos retribuïts i quin és el seu règim laboral. En definitiva, 
veuran minvada, doncs, una mica la facultat de prendre decisions.

Per contra, aquestes cooperatives veuran que se’ls aplica una norma que és to-
talment aliena al dret cooperatiu. És una norma que s’assimila o s’ha d’assimilar a 
les normes laborals, i recordem que les normes laborals parteixen de que hi ha un 
enfrontament, si es vol, entre empresari i treballador, i que cadascú té uns interessos 
contraposats. En les cooperatives, aquest interès contraposat no existeix, totes tenen 
el mateix interès.

I no volem deixar d’indicar el possible risc de que els tribunals, en veure que la 
Llei de cooperatives es remet a condicions similars a les establertes a la normativa 
laboral..., no deixem de tenir la por de que els jutges això ho interpretin de forma ex-
tensiva, i a totes les cooperatives, amb independència de si compleixen o no tots els 
requisits, se’ls apliqui. Això és un risc en el que ens podem trobar, perquè, al final, 
bé, els jutges..., de vegades ens trobem amb sentències sorprenents.



DSPC-C 467
22 de juny de 2017

Sessió 15 de la CTR  44

I el tercer i últim motiu d’oposició o de malestar és que, lluny d’acotar el supòsit 
patològic, és a dir..., perdó, el supòsit patològic –la descripció que en fa la modifica-
ció– preveu o intenta preveure tots els possibles usos fraudulents de la norma coope-
rativa, de forma que acaba ampliant notablement l’àmbit d’aplicació i hi poden tenir 
cabuda experiències cooperatives perfectament legítimes. Així, els paràmetres que 
utilitza la norma són estrictament econòmics; no s’hi valora cap vincle societari, no 
s’hi valora la participació dels socis en els òrgans socials, de forma que ens podem 
trobar que una cooperativa perfectament legítima, que es creu els principis coope-
ratius, que els aplica diàriament, perquè té més de vint-i-cinc treballadors i perquè 
té un únic client o un principal client, es veu obligada a aplicar una normativa que li 
és totalment aliena. Llavors, això sí que a nosaltres ens preocupa, perquè pot afectar 
a cooperatives que siguin reals. Per tant, en aquest sentit, això és una cosa que ens 
preocupa –ens preocupa.

I ens preocupa molt també el que han indicat els dos companys anteriors, els dos 
compareixents anteriors, en el sentit de que la norma identifica que el responsable 
és la cooperativa, i, llavors, l’empresari, que se suposa que s’està lucrant d’aquesta 
situació, en surt indemne. Resulta que no li apliquem a ell cap mesura correctora, no 
li apliquem a ell cap sanció, sinó que en surt indemne, i on pesa tota la càrrega fis-
cal o la part econòmica és a la cooperativa. Llavors, la sortida, com bé ja ha indicat 
el company Toni Iborra, és molt senzilla..., i el Perfecto també –perdó–: resolem el 
contracte i tornem a crear una altra cooperativa, i a veure quan ens enganxen. Lla-
vors, en aquest sentit, tenim certs dubtes o certs problemes en això.

Nosaltres entenem que el que s’hauria d’haver realitzat és incloure-ho com una 
causa de desqualificació per tal de proscriure aquesta situació, per tal d’expulsar-la 
fora del moviment cooperatiu, ja que, com he dit des d’un inici, aquestes pràctiques 
en cap cas són cooperativistes i estan molt allunyades tant dels principis com de 
l’esperit cooperatiu.

Aquesta va ser la proposta que es va presentar al departament. Sí que és cert que 
aquesta proposta suposa un increment de recursos personals, materials i econòmics 
que són importants, i el departament, pel motiu que fos, va refusar aquesta propos-
ta d’incloure com una causa de desqualificació aquestes cooperatives que actuen en 
frau de llei. 

No puc deixar de dir –disculpin-me, i ja acabo– que aquí ens trobem amb dos 
fraus de llei. És a dir, no és només un únic frau de llei. El primer ja l’he dit, però 
és que el segon també ens el trobem, en el dret cooperatiu. El company Toni Iborra 
–i el Perfecto també– deia: «És que hi han cooperatives, falses cooperatives, que 
apliquen la normativa cooperativa per a allò que els interessa, però quan el soci de-
mana dret d’informació i demés, se li nega.»

Amb això vull acabar. Gràcies.

El president 

Moltes gràcies. Obrim torn per als grups parlamentaris. Senyor Francisco Do-
mínguez, del Grup de Ciutadans, endavant. 

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bé, seré molt breu, perquè sobretot els dos primers compareixents s’han alineat 
molt amb el que hem vist fins ara des del departament i des dels sindicats. Sí que 
torno a insistir en el fet que la situació, la resolució d’aquest problema, en teoria, pel 
que s’està veient, és l’aplicació de la modificació de la llei, però la diferència que jo 
veig molt entre el que és el departament –la Generalitat–, els grups sindicals i vos-
altres és sobre com fer-ho. Des del Govern es fica la responsabilitat als treballadors, 
i des dels sindicats i vosaltres es fica a la teulada del Govern, que és el que va apli-
car..., i és el que ha de vetllar perquè es compleixi una llei.

El que sí que està molt bé és la visió diferent també del senyor Moisés Lara, 
que és un punt de vista una miqueta diferent. A mi el que m’ha cridat l’atenció és 
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que pot ser que hi hagi cooperatives que estiguin complint amb tot, que vulguin 
fer les coses bé i que les estiguin fent bé, i amb aquesta modificació es vegin en un 
greuge. Per solucionar això, a mi el que m’agradaria és poder rebre aquesta pro-
posta que vau transmetre al departament i poder debatre si cal millorar o si cal fer 
alguna excepció a la modificació que s’ha fet de la llei. Perquè si algú veu que una 
modificació pot perjudicar, en una situació concreta, una cooperativa, doncs, potser 
se n’ha de parlar, i potser s’ha de protegir algun tipus de cooperativa en concret. 

De totes maneres, desconec si és el cas de les càrnies o si és en alguna altra si-
tuació, que preveieu que puguin passar situacions de..., això que has dit com a exem-
ple: de més de vint-i-cinc treballadors, i que quedi fora del sector cooperatiu pel fet 
de tenir vint-i-sis cooperativistes, o trenta, no?

Només..., jo us emplaço a que entreu en contacte amb el meu grup, i amb la res-
ta, que suposo que també ho voldreu, per traslladar el que heu traslladat al departa-
ment. A veure què és el que han rebutjat des del departament, d’acord?

Gràcies.

El president 

Molt bé. Moltes gràcies. Senyor Joan Coscubiela, té la paraula, pel Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot.

Joan Coscubiela Conesa

Bé; gràcies, president. En primer lloc, demanar disculpes, que ja les he demanat 
amb caràcter previ a algun dels compareixents, perquè he hagut de sortir i no he 
pogut escoltar totes les intervencions, la qual cosa m’obliga a ser molt concís, molt 
breu.

Només insistir en una idea. Nosaltres, Catalunya Sí que es Pot, com un dels 
grups que juntament amb la CUP i Junts pel Sí vàrem col·locar aquesta modificació 
de la Llei de cooperatives en l’àmbit de la Llei de mesures fiscals i administratives..., 
dir-los que vam fer-ho amb una constatació, i és que durant molt de temps –molt de 
temps–, trenta anys, hem estat veient com determinada gent ha utilitzat i ha manipu-
lat el legítim i completament digne moviment cooperatiu per muntar estratègies ab-
solutament de precarietat brutals que ratllen, certament, l’esclavitud amb un silenci 
que no diríem que és absolut, però que sí que ha estat un silenci..., bastant sorollós.

I tenim el profund convenciment de que aquesta modificació no ha d’afectar ni a 
una sola de les cooperatives que són cooperatives, per una raó òbvia: perquè si són co-
operatives, ja funcionen com a tals, s’apoderen i continuen tenint tot el marge que els 
dona la Llei de cooperatives, per tant, per determinar les condicions en les que s’esta-
bleixen amb l’exercici de l’autotutela, que dona lloc al mateix moviment cooperatiu i 
a les seves condicions de treball.

Això va adreçat –i crec que és bastant evident– a tota una sèrie de gent que utilitza 
la forma jurídica de les cooperatives per crear falses cooperatives al servei d’interes-
sos dels que controlen tota la xarxa de producció per reduir costos sobre la base de 
l’explotació de la gent. De la mateixa manera que alguns utilitzen els sistemes d’in-
tegració dels pagesos per crear un eix del porc, que dona subministrament de porc a 
tot Europa, sobre la base de degradar medi ambient, externalitzar costos cap als mu-
nicipis –com ens ha explicat abans l’alcaldessa de Santa Eugènia de Berga– i, alhora, 
degradar les condicions de treball.

Ho dic perquè estic profundament convençut –el nostre grup ho està, i així ho 
vam estar valorant, perquè vam estar valorant les diferents possibilitats...– de que 
amb aquest plantejament no es produeix cap afectació a les cooperatives, al movi-
ment cooperatiu, sinó tot el contrari: crec que es facilita l’expulsió d’aquests falsos 
cooperativistes del digne món del cooperativisme, creat per la via, entre altres coses, 
de la desclassificació. Un procés que, per cert, crec que fa molt de temps s’hauria 
hagut d’impulsar des de fora i des de dins del mateix moviment cooperatiu, perquè 
molt probablement no hauríem arribat aquí.
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Dit això, perquè s’entengui ben clarament una mica la responsabilitat nostra en 
aquest tema, només plantejar una cosa que em sembla important: què es pot fer des de 
l’àmbit del moviment cooperatiu, de l’economia solidària, per impedir –perquè aques-
tes no són les úniques pràctiques que es produeixen, sinó que malauradament n’hi han 
d’altres– que es pugui instrumentalitzar de manera tan barroera una cosa..., el movi-
ment cooperativista, que forma part de l’essència del moviment obrer i de la mateixa 
història de Catalunya –sense el cooperativisme no és possible entendre la història de 
Catalunya del segle xx, ni tan sols el moviment obrer; ho dic perquè no hi hagi cap 
tipus de dubte amb relació a la nostra posició última–, què es pot fer per esporgar i per 
expulsar del moviment cooperatiu aquesta gent que utilitza falsament les cooperatives 
amb mecanismes d’explotació propis del segle xix.

El president 

Molt bé, moltes gràcies. Recuperem el torn. El senyor Pol Gibert, si vol fer algu-
na pregunta... (Veus de fons.) Endavant, té la paraula.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. I disculpes, que he hagut de sortir un moment de la comissió; 
disculpes al tercer ponent, que no l’he pogut acabar d’escoltar del tot, però m’han 
comentat breument per on anaven els trets, no?

Breument, perquè hem parlat tot el matí de cooperatives i s’han dit moltes co-
ses, ja. Sí que dir que estem convençuts que la modificació que vam fer millorava, 
evidentment, el text que hi havia abans, bàsicament perquè això que teníem sobre 
la taula era molt greu. Vam estar molt temps parlant d’aquest tema en el Parlament, 
vam portar aquí durant un any ben bo diverses iniciatives legislatives sobre el tema, 
i crèiem que la modificació que es feia, doncs, millorava la situació que hi havia. És 
veritat que correm uns certs riscos, pot ser, però creiem que la situació que hi havia 
requeria una modificació, i, en aquest cas, la vam recolzar, no?

Al company de Càrnies en Lluita dir-li –per no repetir el que han dit abans tam-
bé altres compareixents– que la lluita que té lloc a les cooperatives del tipus de les 
càrnies, sobretot, doncs..., és una explotació laboral en ple segle xxi. Per tant, tot el 
suport i tota la lluita des d’aquest Parlament, també.

El president 

Molt bé. I la senyora Mireia Boya, que ara és la que substitueix la senyora Mi-
reia Vehí, té la paraula, pel Grup Parlamentari CUP - Crida Constituent. Endavant.

Mireia Boya e Busquet

Sí, bon dia. Substitueixo l’Albert Botran, i, bé, demano disculpes en nom seu 
perquè ell ha hagut d’anar a una altra comissió. Però, en tot cas, és ell el que ha se-
guit el tema de molt a prop, i sé que ha passat moltes hores amb alguns de vosaltres 
discutint aquesta reforma.

Tinc dos blocs de preguntes. Un seria més per al senyor Alonso, i volíem pregun-
tar-li coses molt concretes, no? O sigui, el que hem entès és que comparteix el que 
ha dit el secretari de Treball, això de que és més fàcil que aquestes falses cooperati-
ves deixin de ser cooperatives abans que no pas s’adaptin al que estableix el nou ar-
ticle 132, no? Voldríem saber si és així, si ho comparteix, i també per què apostaria 
la confederació, si per expulsar-les o per reformar-les.

I, en segon lloc, doncs, la modificació que vam votar contempla que el regla-
ment de la llei pugui excloure algunes de les cooperatives de complir el que exigeix 
aquest article 132 de la Llei de cooperatives. Aleshores, la pregunta és: quines co-
operatives n’haurien de quedar excloses, i si s’han trobat ja amb alguna afectació 
de la nova llei en cooperatives legítimes, no?, per qualificar-les d’alguna manera, o 
sigui, que no siguin les falses.

I al senyor Lara i al senyor Iborra, si em podrien detallar una mica més com s’ex-
plica el moment àlgid de mobilització del falsos cooperativistes, concretament en el 
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cas de les càrnies d’Osona, i sobretot com estan reaccionant aquests consells rectors, 
els que fins ara manaven sobre la resta de socis cooperativistes i els imposaven les 
condicions laborals. I també com pensen que aquests consells rectors de les coopera-
tives esquivaran les demandes que se’ls faran en les assemblees que ja s’han convo-
cat –aquest és, per exemple, el cas de Clavial–, i no només aquests consells rectors, 
sinó també com reaccionaran les empreses clientes d’aquestes falses cooperatives.

Gràcies.

El president 

Molt bé. I ara té la paraula el senyor Chakir el Homrani, del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Endavant.

Chakir el Homrani Lesfar

Bona tarda. Intentaré ser ràpid, bé, intentaré resumir, perquè heu situat molts ele-
ments i tenim un temps breu. Sí que en algun aspecte suposo que em repetiré –de-
mano disculpes als companys i companyes diputats–, però, és clar, com que portem 
allò, diverses interpel·lacions...

Jo començaré dient una cosa que ja he dit: el que ens agradaria haver pogut fer és 
modificar-ho per la via que ho hauríem d’haver pogut fer, que és la normativa labo-
ral. No hi ha competència, ara mateix –ja ha sortit–, i s’està discutint la modificació 
de l’article 42 de l’Estatut dels treballadors, que és el que regula les condicions la-
borals dels subcontractes, en la lògica de mirar per la igualtat de condicions entorn 
dels subcontractes i dels contractes directes. És aquest, l’àmbit on ens hauria agra-
dat; però, per desgràcia, no ho podíem fer, en aquest àmbit.

A partir d’aquí, al senyor Iborra, de forma molt ràpida i molt breu –més que res, 
perquè crec que és important situar-ho–...: es fa la modificació de la Llei de coope-
ratives per via de la Llei de mesures, amb l’enumeració, etcètera, i –ho hem estat 
discutint– queda un aspecte que dona inseguretat jurídica per poder-ho aplicar. Lla-
vors, es soluciona aquesta inseguretat jurídica a partir d’una disposició addicional 
de la Llei de crèdit de cooperatives, que és un altre àmbit, però que ens permet, en 
una disposició addicional, l’element que és l’element sancionador de la modificació 
de l’article 132, poder-lo aplicar amb seguretat jurídica. És a partir d’aquest moment 
que s’inicien tots els tractes per assegurar-ne el compliment. 

Jo crec que vostè ho ha situat de forma molt clara. Per ara..., ells ràpidament es 
van agafar a aquesta inseguretat jurídica per dir: «Jo no ho aplico.» Ho hem soluci-
onat al més ràpidament possible, i al juny ja es va publicar la Llei de cooperatives 
de crèdit amb aquesta disposició, que és la que ens permetrà poder actuar. A partir 
d’aquí, el que pertoca és que actuï la inspecció, ja que el que se’ns demanava era un 
instrument amb el que la inspecció pogués actuar i pogués actuar amb força i en 
condicions entorn d’aquest element. Era situar aquesta explicació, perquè crec que 
és important.

I jo també soc conscient de que aquests tipus de canvis a vegades van molt a poc 
a poc, però havíem d’actuar. Per què havíem d’actuar? I aquí aprofito per fer un pa-
rell de reflexions sobre la intervenció del senyor Moisés, ja que ens hem trobat molt 
i hem estat discutint molt: aquí tenim un problema, i un problema –ho situava el se-
nyor Coscubiela d’una forma molt clara– de fa molt de temps, històric, i havíem de 
poder abordar-lo. Crec que amb el treball que es fa entorn dels requisits en l’articulat 
del 132 i amb l’afegitó que hi situem, i que és una demanda de vostès, del col·lectiu 
cooperativista, per situar reglamentàriament..., es podran situar excepcions entorn 
d’aquest compliment del 132, i el que volem és donar la màxima seguretat. Quan 
fem el disseny dels requisits, ja fem un disseny dels requisits que el que fa és que 
afecta el 3 o el 4 per cent del col·lectiu cooperativista. Més que res, perquè –i jo crec 
que en això hi estem tots d’acord– el que fa més mal al cooperativisme són aquestes 
falses cooperatives, i és contra el que hem de poder lluitar.
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Després, respecte a aquest tema, jo crec que tenim força garanties, garanties 
molt clares, de que no pugui afectar les cooperatives que veritablement no fan això. 
Perquè és que el pitjor per a les cooperatives és l’existència d’aquestes falses coope-
ratives, que començàvem a tenir el problema de que, més enllà del sector carni, es 
començaven a situar en altres sectors. És a dir, era una realitat que havíem d’abordar 
d’una manera ràpida i contundent.

A partir d’aquí –i he compartit estones amb vostès i hem compartit moltes...–, sí, 
l’àmbit lògic d’actuació és en la normativa laboral. Per desgràcia, en aquest Parla-
ment no tenim competències en normativa laboral. Hi han hagut diverses maneres 
d’enfocar-ho. Crec..., fins i tot m’arrisco a dir que la nostra manera d’enfocar-ho és 
tan respectuosa amb el moviment cooperatiu..., i més que altres maneres amb què 
s’ha enfocat en altres comunitats autònomes, que han fet modificacions entorn de 
la Llei de cooperatives per poder fer front a aquestes situacions. És en aquest sentit 
que vull ficar-ho en valor, i crec que és molt important que ho tinguem en compte.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Se 
m’ha acabat el temps, no podré continuar, però sí que..., situar –i crec que ho hem de-
batut molt– que la desclassificació, que és un element que tenim clar que ha d’existir 
i –ho situava el senyor Coscubiela– és un element que el tindrem allà..., però és un 
element molt lent en qüestions de garanties jurídiques per a totes les cooperatives. 
I sabíem que la solució no podia ser aquesta, en aquest moment, perquè és que, si 
no, el que fas és allargar-ho absolutament. I, clar, havíem de buscar aquest element.

A partir d’aquí, crec que s’ha de tenir el màxim contacte amb tot el teixit. S’ha 
volgut ser molt respectuós, perquè és un petit tresor, el que tenim en el cooperativis-
me en aquest país, i hem de poder corregir... Jo crec que, en el tema reglamentari i 
en els requisits, vam poder-ho tancar molt bé i hem de continuar parlant en el mo-
ment en què es comencin a executar tots aquests elements. Avui s’ha fet pública la 
notificació que s’ha fet a les quinze falses cooperatives càrnies –jo aquí també dic 
«falses cooperatives»– de que o compleixen la modificació o tindran..., han de com-
plir la llei, perquè la desobediència entorn de l’aplicació d’aquesta llei no està justi-
ficada en cap moment, i si es modifica la llei és perquè la compleixin.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Doncs, per tancar les compareixences, ara tindria un torn de cinc mi-
nuts cada compareixent per respondre a les preguntes. En primer lloc, el senyor An-
toni Iborra té la paraula.

Antoni Iborra i Plans

Sí, gràcies. Bé, jo, amb relació al que s’ha comentat aquí, primer, un comentari 
respecte al que ha dit el company Moisés Lara. No és ara el moment, potser, d’entrar 
en el debat previ a la modificació de la llei, però sí que comparteixo la idea de que cal 
treballar més en el plantejament de definir quin tipus de cooperativa ha de deixar de 
ser una cooperativa, i, per tant, quins mecanismes ha de seguir per fer-ho. Per tant, 
això és una feina que queda pendent, i aquest plantejament el compartim.

Respecte a una pregunta que no se m’ha adreçat a mi, però que penso que plante-
ja un tema interessant, que ha esmentat la Mireia Boya, que és el tema de la possible 
via de reformar les cooperatives per fer-les cooperatives reals, nosaltres creiem que 
això la realitat, la lluita del dia a dia, ens ho posarà aviat de manifest. Què pot pas-
sar el dia que els suposats socis treballadors d’una cooperativa decideixin elegir el 
consell rector i decideixin prendre el control de la cooperativa? Què passarà amb la 
seva feina, amb els seus llocs..., amb els seus ingressos? Què passarà? No ho sabem. 
Però sabem que el cap del grup empresarial que ha creat la cooperativa i que la con-
trolava fins ara estarà molt temptat, molt, de deixar-los sense feina, i caldrà veure, 
llavors, quina serà la resposta social, en cas de que això passi.
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És una situació indesitjable, però que potser tard o d’hora s’haurà de plantejar, 
perquè la situació dintre de les falses cooperatives es fa del tot insostenible i perquè 
estem davant de consells rectors absolutament i totalment enfrontats a la immensa 
majoria de treballadors, suposats socis treballadors. Per tant, és una situació d’una 
gran tensió que no sabem com seguirà, però probablement es pot posar de manifest 
aviat.

Pel que fa a la pregunta de com s’explica l’actual moment de mobilització, nos-
altres creiem que estem en un moment inicial de mobilització que pot créixer si 
s’incentiva, si es recolza degudament. En aquest moment hi ha un grup important a 
Osona, d’uns centenars de treballadors, que estan mobilitzats; hi han alguns grups 
també en altres llocs –a Mataró, a Sabadell, etcètera– que s’estan mobilitzant, però 
el que tenen molt clar és que, si s’ha d’entrar en un conflicte obert, aquest conflicte 
serà molt dur, i que caldrà, per tant, una mobilització molt àmplia, i això pot passar 
en qüestió de mesos, no sabem en quin moment, però es pot donar, aquesta situa-
ció, en qüestió de mesos.

Perquè en aquest moment tots aquests treballadors estan tips de signar docu-
ments per demanar coses a la cooperativa formalment, centenars de signatures 
–centenars– que s’envien per burofax, que es presenten perquè en quedi constància, 
i que fins ara han estat absolutament ignorades pels consells rectors d’aquestes co-
operatives. Per tant, la via legal té uns límits, i el que és obvi és que, si hem de resol-
dre als tribunals aquestes qüestions, això s’allargarà –com ja s’ha allargassat anys i 
anys–, i això no és una solució viable.

En el cas de Clavial, que se’m preguntava, hi va haver una situació d’aquest ti-
pus. Hi va haver centenars de signatures per demanar la convocatòria d’una assem-
blea general per decidir sobre l’aplicació de la reforma de la Llei de cooperatives, i 
aquesta convocatòria, quan es va fer, no va incloure aquest punt en l’ordre del dia. 
Per tant, manifesta desobediència del consell rector a la petició d’un nombre sufi-
cient de treballadors segons la llei.

Tant és així que el dia de l’assemblea aquests treballadors van tornar a dema-
nar –centenars de treballadors que hi van assistir per primera vegada; normalment 
les assemblees eren de quinze o vint treballadors, però l’última assemblea que es va 
convocar va ser amb una assistència de més de dos-cents treballadors–..., i el resultat 
va ser que el primer punt de l’ordre del dia que els treballadors van intentar votar, 
que era la presència d’assessors de la seva confiança, no es va poder votar perquè el 
consell rector no ho va permetre, i el segon punt, que era demanar la convocatòria 
d’una nova assemblea amb els punts de l’ordre del dia que demanaven els treballa-
dors –els suposats socis treballadors–, tampoc es va votar perquè el consell rector es 
va absentar de la assemblea i va deixar la assemblea totalment inacabada. Per tant, 
la situació va ser molt kafkiana, i en aquest moment estem en una situació de greu 
conflicte institucional, en podríem dir, d’aquesta suposada falsa cooperativa, que no 
sabem com es gestionarà.

Per acabar ja, el tema de TAIC. És una cooperativa que té tres mil suposats socis 
treballadors, que tenen convocada una assemblea per al dia 30, divendres que ve, a 
un camp de golf proper a Terrassa, curiosament, on d’entrada no hi anava normal-
ment ningú. Aquesta vegada, com que està convocada en un divendres, que és un 
dia que hi ha activitat laboral a Le Porc Gourmet, que és on hi és la immensa ma-
joria de treballadors d’aquesta cooperativa, doncs..., 260 treballadors han demanat 
expressament i per escrit poder assistir a l’assemblea.

Finalment, sembla ser que la cooperativa permetrà la seva presència, però és 
molt probable, més que probable, que es doni la mateixa situació que es va donar 
amb Clavial, que no se’ls permeti votar res. I si això passés seria especialment greu, 
si, preveient-ho, l’Administració no pren mesures per evitar que això passi, perquè 
entenem que una de les funcions que ha de tenir la Direcció General de Cooperati-
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ves és supervisar i assegurar que la legalitat es compleixi en situacions de conflicte, 
quan hi han conflictes oberts a les cooperatives, les suposades cooperatives.

I, pel que fa a la responsabilitat social dels clients, nosaltres hem fet una crida 
expressa als clients d’aquestes cooperatives per demanar-los això, responsabilitat 
social perquè actuïn en conseqüència, perquè facin una gestió de bona voluntat res-
pecte a aquestes suposades cooperatives i els grups empresarials que les emparen 
per demanar-los que compleixin la llei, que respectin els drets dels treballadors. No 
n’hem tingut resposta, però és obvi que aquesta crida és important, perquè entre 
aquests clients hi han marques molt conegudes i molt reconegudes, i el fet de desen-
tendre’s de la situació dels treballadors evidentment els pot provocar un impacte, des 
del punt de vista d’imatge, important.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Perfecto Alonso. Endavant, cinc 
minuts.

Perfecto Alonso i Tejera

Moltes gràcies. Intentaré donar resposta a les preguntes que m’han fet, però la 
veritat és que jo crec que no resoldrem res o gaires coses amb les respostes, perquè 
en principi és una aplicació de llei bastant jove –tenim poca experiència– i s’està 
centrant en un àmbit concret.

Què voldria fer la Confederació de Cooperatives de Catalunya? Nosaltres volem 
que hi hagi cooperatives i que les cooperatives tinguin les condicions i els requi-
sits mínims per poder desenvolupar l’activitat i que ajudin al desenvolupament de 
les capacitats de les persones que participen en el nostre projecte. Creiem en aquest 
model; per tant, volem que s’hi incorporin.

Per tant, què pensem nosaltres, que és millor posar-les-hi o no? Recordo que en 
un sector molt semblant, que suposo que tothom coneix –i ja ho dic aquí perquè des-
prés segur que quan es parli d’això diran: «És que fa molt de temps que no fan res 
i que ho hem estat escoltant», perquè d’aquest tema ja n’hem parlat molt, la prime-
ra vegada va ser amb el Govern tripartit, que vam parlar d’aquest tema, i en aquest 
tema es van quedar...–..., però una vegada, en el sector del transport, que també s’hi 
utilitza el cooperativisme com un element pervers per poder donar solucions, ja en 
van intentar parlar i no ho van aconseguir.

I des de la confederació hi vam intentar aportar aquestes falses cooperatives per-
què es poguessin reformar i donar-hi solució. I en vam aconseguir algunes, i d’al-
tres suposo que encara continuen en aquesta perversió i ocasionen els perjudicis que 
s’estan ocasionant. Però és un sector que s’ha de posar en solfa, perquè també és 
una actuació fraudulenta, i espero que d’aquí a uns anys no ens trobem amb la idea 
de que no s’hi va actuar.

Igual que poso sobre la taula l’actuació de les cooperatives de cambreres d’hotel, 
que en aquests moments estan desenvolupant tota una activitat en la mateixa línia i 
que suposo..., no sé d’aquí a quant temps en tornarem a parlar, quan se posi sobre la 
taula que el moviment cooperatiu ha fet o no ha fet.

Per tant, nosaltres volem fer el millor possible, i no solament ho volem, sinó que 
ho hem fet. Ho hem fet denunciant aquests fets en el seu moment; ho hem fet en el 
sistema de transport, intentant incorporar-los-hi, i ho estem fent intentant ajudar a 
desenvolupar els projectes. Crec que és dimarts, a Solsona, que tenim una reunió 
amb un grup de cooperativistes..., perdó, amb una gent que vol fer una cooperativa 
d’aquest sector i que ens ha trucat per poder-la fer bé. Estarem amb ells, els ajuda-
rem i ho farem, i ho intentarem fer bé.

Per tant, volem que s’hi incorporin, no volem excloure el que siguin cooperati-
ves, i aquest és el problema que jo hi veig. Hi ha un acudit d’un senyor que busca les 
claus, que les havia perdut, i quan li pregunten què fa sota el fanal, diu que està bus-
cant unes claus. I un li diu: «Però on les vas perdre?» I diu: «Allà.» I li diu: «I què 
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fas aquí, si les vas perdre allà?» I diu: «És que aquí hi ha llum, perquè hi ha el fa-
nal.» I moltes vegades busquem la solució en un lloc on no hi és. Les cooperatives 
no són culpables de res, a nosaltres no ens fan mal. Les cooperatives falses no són 
cooperatives, són persones que estan actuant de manera delictiva, que s’han posat 
el cartell del cooperativisme però que no són ni cooperatives. I ens fa mal no actuar 
correctament, de la forma que hem d’actuar. I els diré: és un problema del que ens 
puguem amagar dient que no tenim mecanismes? És mentida. És un problema de tot 
l’Estat, a nivell de Parlament.

De veritat, ens podem creure que estem fent coses, però modificant la Llei de 
cooperatives estem fent molt poc: perquè no tenim regulació laboral, perquè no po-
dem modificar el Codi de comerç, perquè... Bé, doncs, si volem realment donar-hi 
una solució, el que hem de mirar és on hem perdut les claus, i no on tenim llum per 
veure’ns-hi. I el que és fàcil és modificar la Llei de cooperatives, però amb això no 
farem res, i no farem res perquè la regulació laboral és estatal.

Perquè el problema no és de les cooperatives, és un problema de regulació la-
boral, com s’està dient. I si és de cooperatives, quin sentit té que diguin que van 
dos-cents socis a votar i no els deixen? Això no és cooperativisme. Això és delin-
qüència. I hem de dir les coses pel seu nom, i així trobarem solucions, perquè, si no, 
el cooperativisme... Ja li diré el que farem: miri, anirem a parlar amb els socis de 
les cooperatives, intentarem parlar amb inspecció de treball perquè aixequi inspec-
cions, intentarem denunciar per premsa i pel que sigui totes les situacions, intenta-
rem protegir les cooperatives que no estiguin en aquesta situació, però no tindrem 
cap element suficient per poder denunciar aquest tipus d’actuacions que no són del 
cooperativisme, que són actuacions delinqüents.

I què hi podem fer? Què vam fer contra els falsos autònoms? Vam fer una cam-
panya terrible a través de la inspecció de treball: es van denunciar i es van aixecar. 
I avui no tenim falsos autònoms, o no són un tema. Què hem de fer per solucionar 
això? Posar els mitjans tècnics, humans, econòmics i socials que tenim per poder 
denunciar-ho, per poder posar-ho sobre la taula i per poder posar en valor en el mer-
cat que el que compra carn d’una gent que explota no està comprant carn, sinó que 
compra esclavisme. És la solució, perquè, si no, continuarem fent, ho farem amb 
tota la voluntat, però, de veritat, estarem buscant en un lloc on no hi ha la solució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. I, ara sí, té la paraula el senyor Moisés Lara, per tancar el torn 
d’intervencions. Gràcies.

Moisés Lara Roldán

Bé, gràcies. Intentaré respondre a tots, més o menys. No sé si quedarà alguna 
cosa pendent; si queda alguna cosa pendent, després, sense cap problema, podem 
plantejar-ho.

De la meva intervenció, no sé si ha quedat clar..., està clar, vull dir, el problema el 
tenim, el problema existeix i el problema l’hem d’atacar. En això no hi ha cap dubte, 
d’acord? El problema és com l’ataquem. Clar, nosaltres diem: donar-hi carta de natura-
lesa, dir que existeix aquesta pràctica i imposar-hi unes obligacions, doncs, no creiem 
que sigui l’eina més adient per arribar a una solució. Sí que la desqualificació és lenta, 
això ja ho vam parlar, i àmpliament. És lenta, però segurament és l’única eina.

Vull dir, aquí tenim mala peça al teler, jo crec: per una banda, la desqualifica-
ció és un procediment lent, però en principi creiem que és el més idoni, i, per altra 
banda, tenim la urgència dels companys de càrnies, i poso, en extensiu, de totes les 
falses cooperatives. Tenim mala peça al teler, però el que no podem fer és fer una 
modificació de la Llei de cooperatives o només de la Llei de cooperatives que vul-
neri –i perdoneu– uns principis que entenem nosaltres que són obvis, són essencials 
del cooperativisme.
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També se m’ha preguntat, també se m’ha demanat: «Hi han cooperatives reals 
que en puguin ser afectades?» En el moment en què... Nosaltres som un despatx 
d’advocats, d’acord? Som una cooperativa de treball. No tenim vint-i-cinc socis tre-
balladors, en tenim bastants menys, som bastants menys socis. Però, bé, si fóssim 
vint-i-cinc socis treballadors i de sobte tingués un client que puntualment tingués 
una facturació de més del 75 per cent, ja se m’aplicaria la llei –ja se m’aplicaria la 
llei. Que és una cosa puntual? Sí, però algun soci... Perquè molts de vostès estan pen-
sant en la inspecció de treball, i jo no només penso en la inspecció de treball: penso 
en aquells socis als que, rebotats de la cooperativa en virtut d’aquest article, se’ns 
demanin unes condicions similars. És a dir, jo ho estic veient en tots els aspectes.

La desqualificació és el procediment lent? Sí. Com podem evitar que a cooperati-
ves reals no se’ls apliqui aquesta norma? Doncs, segurament, afegint-hi algun requi-
sit més, el que directament provocarà és que el procediment serà més lent. És que, al 
final, hem de conjugar. Nosaltres la desqualificació la veiem lenta? Sí. La veiem real, 
correcta? També. I el problema el tenien els companys de càrnies, que deien: «És que 
nosaltres no podem aguantar aquesta situació.» Totalment d’acord, i per això vam 
intentar trobar una solució en la que, a través d’aquest procediment, s’apoderessin 
de forma transitòria aquelles cooperatives o aquells socis que es trobessin afectats.

És molt difícil conjugar amb aquestes dues situacions. Jo crec que, com deia el 
Perfecto, aquí, al final, el que haurem de trobar és una situació en la que, amb re-
cursos humans, amb recursos econòmics, amb recursos materials, amb recursos de 
formació, es detallin aquestes pràctiques, ja siguin de càrnies, ja siguin de transpor-
tistes, ja siguin d’hostesses, ja siguin del que sigui..., però aquestes pràctiques s’han 
d’expulsar del moviment cooperatiu. No se’ls ha de convidar a marxar. Aquí hi ha 
la gran diferència: no se’ls ha de convidar a marxar, se’ls ha d’expulsar. Per mi és 
aquesta, la gran diferència amb la que ens trobem. D’acord?

Per part meva, res més.

El president

Molt bé. Algun comentari? (Pausa.) Sí? (El president dona la paraula a Chakir 
el Homrani Lesfar.)

Chakir el Homrani Lesfar

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’orador.) ...vam discutir molt sobre aquest... (Veus de fons.) Sí. (El president 
diu: «Ja està, ja està.») Ja que vam discutir molt sobre aquest aspecte, jo també re-
cordo una qüestió: per desqualificar, necessites una infracció molt greu d’inspecció. 
Infraccions que inspecció no podia donar sense la modificació de la Llei de coope-
ratives, perquè era la que ens permetia, aquesta modificació, que inspecció tingués 
les eines, que era la que ens ho demanava.

Ja està. Era aquesta puntualització.
Gràcies.

El president

Molt bé. Doncs, moltes gràcies.
Donem la comissió per finalitzada.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia i un minut.
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