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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel∙lació al Govern sobre capitalisme, tre-

ball i vida (tram. 300-00162/11).  

MOCIÓ 

1. Construcció dels Països Catalans: 

1.1 El Parlament insta el Govern que estableixi una coordinació estable amb el 
Govern de les Illes i la Generalitat Valenciana per tal de crear l’Observatori del 
treball dels Països Catalans. 

1.2 El Parlament insta el Govern a elaborar en el termini de 3 mesos un estudi 
sobre cadenes productives inserides en l’economia social, solidària i cooperati-
va a Catalunya, País Valencià i les Illes. 

1.3 El Parlament insta el Govern a elaborar en el termini de 3 mesos un estudi 
sobre la situació del teixit industrial a Catalunya, el País Valencià i les Illes dels 
darrers 20 anys que inclogui un inventari de l’estat de tots centres de treball 
industrial i les maquinàries. 

 

2. Qualitat en el treball: 

2.1 Salut laboral 

a) El Parlament insta el Govern a adoptar mesures de transparència en relació 
al funcionament de la Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques, i presentar 
als grups parlamentaris el futur projecte de conveni que el vincula amb 
l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abans que aquest sigui signat, 
per tal que es pugui debatre al Parlament de Catalunya abans de la seva entra-
da en vigor.  
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b) El Parlament insta el Govern en el termini d’un mes a fer públic l’actual con-
veni entre Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques i l’Instituto Nacional de la 
Seguridad Social així com els annexes i acords privats que s'han anat acordant 
en reunions no publicades fins a data d'avui. 

c) El Parlament insta el Govern en el termini de 3 mesos a modificar els criteris 
que utilitza la Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques per a les baixes i les 
altes de les persones treballadors/es i per a les avaluacions d’incapacitat per-
manent de tal manera que siguin exclusivament els criteris mèdics dels profes-
sionals de la xarxa pública els que prevalguin. 

2.2 Inspecció de treball 

El Parlament insta el Govern a elaborar uns criteris tècnics per a la Direcció Ge-
neral d’Inspecció del Treball per tal que es doni preferència a destinar els re-
cursos d’Inspecció del Treball als casos de frau de llei en matèria de contracta-
ció i als casos de sinistralitat laboral.  

2.3 Contractació pública 

a) El Parlament insta el Govern a exigir, en aplicació de la Directiva 2014/24 
que faculta les entitats regionals a l’establiment de topalls salarials mínims en 
la contractació pública, com a requisit adjunt a la presentació de les ofertes, 
criteris de solvència i condicions d’execució dels contractes, mesures de fo-
ment de la igualtat de gènere i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través 
de l’establiment d’un topall mínim de retribució salarial de deu euros l’hora o 
setze mil euros bruts anuals durant l’execució del contracte, sense perjudici 
del conveni col∙lectiu del sector si aquest estableix millors condicions retributi-

ves o temporals per a totes les persones ocupades.  

b) El Parlament insta el Govern a només adjudicar contractes públics a les em-
preses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a 
pagar als seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació un 
salari d’almenys 1200 € per catorze mensualitats en relació a jornades laborals 
de 40 hores de mitjana setmanal i així com a donar compliment durant 
l’execució del contracte. En cas que l’oferta no inclogui la declaració relativa al 
salari mínim i no es presenti aquesta a requeriment del poder adjudicador 
quedarà exclosa de la valoració. Les empreses subcontractistes seran objecte 
també de l’anterior obligació. 

c) El Parlament insta el Govern a incorporar als Plecs de Clàusules de contrac-
tació pública l’obligació de sotmetre les condicions laborals establertes en el 
conveni col∙lectiu sectorial que li correspon a l’activitat contractada durant tota 

l’execució. El contingut del referit conveni conformarà les condicions laborals 
mínimes dels treballadors i les treballadores que desenvolupin les activitats 
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objecte del contracte. Les empreses subcontractistes també seran objecte de 
l’anterior obligació. 

2.4 Treballadores d’atenció domiciliària 

a) El Parlament insta al Govern a estudiar i emetre un informe, en el termini de 
3 mesos, sobre la manera de fer efectiu el reconeixement i valoració de les 
tasques domèstiques i de cures de les cuidadores familiars que tenen persones 
dependents a càrrec com a tasques amb base cotitzable per tal d'accedir a 
prestacions d’atur i jubilació. 

b) El Parlament insta el Govern a fer una campanya per a la municipalització i la 
gestió pública de tots els serveis d’atenció domiciliària que depenen dels Ajun-
taments. 

 

3. Polítiques actives d’ocupació i SOC: 

3.1 El Parlament insta el Govern en el termini màxim de tres mesos a modificar 
la Llei 13/2015 del Sistema d’Ocupació i Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
en els seus articles 1, 16 i Disposicions addicionals 3a, 4a i 6a per a revertir les 
externalitzacions dels serveis d’intermediació laboral, orientació i formació i 
que siguin de gestió exclusivament pública. 

3.2 El Parlament insta el Govern a convocar en el termini d’un mes un espai de 
treball entre els Grups Parlamentaris, els representants dels i les treballadores 
del Servei d’Ocupació de Catalunya – tant públics com externalitzats – per tal 
de debatre sobre la qualitat del model d’ocupació i sobre la modificació de la 
Llei 13/2015 del Sistema d’ocupació i Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 

4. Concertació social: 

4.1 El Parlament insta el Govern a assegurar la presència d’un tercer sindicat 
als organismes públics per mitjà de mecanismes de participació institucional 
(allà on no hi hagi un tercer). 

4.2 El Parlament insta el Govern a elaborar un informe en el termini d’un mes 
per garantir la presència d’un tercer sindicat als organismes de representació 
institucional de l’administració. 
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Palau del Parlament, 2 de maig de 2017 

Mireia Boya e Busquet Mireia Vehí i Cantenys 
Presidenta del GP CUP-CC Diputada del GP CUP-CC   


