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Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 

Ref.: 302CRA1 301 2000041 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

as 
! 3 GEN. 2020 

ENTRADA HUM. 

,-12 , 

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub
grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 
d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, presen
ten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les neces
sitats i les reivindicacions socials i els pressupostos (tram. 300-00224/12). 

MOCIÓ 

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

1 L a  r e d u c c i ó  d ' u n  5 0 %  e n  l e s  l l i s t e s  d ' e s p e r a  e n  l ' a t e n c i ó  s a n i t à r i a ,  e n  e l  t e r 
mini de 6 mesos, pels següents casos: en la primera visita amb l'especialista, 
en la realització de proves diagnostiques i en l'espera d'una intervenció qui
rúrgica. Per fer-ho efectiu es prioritzarà l'assistència als centres del SISCAT de 
titularitat pública, evitant les derivacions entre els centres que ocasionen pro
blemes de mobilitat a les persones malaltes, quedant exclosos expressament 
els centres de titularitat privada. Això comporta la recuperació de la totalitat 
de l'activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris públics, optimitzant la 
utilització dels quiròfans en torn de matí i tarda i recuperant els llits que s'han 
eliminat o tancat provisionalment. Es dotarà del pressupost necessari i del per
sonal del qual s'ha prescindit. 

2.- Iniciar el procés de modificació de la Llei 09/2017, del 27 de juny, 
d'universalització de l'assistència sanitària per lectura única amb l'objectiu de 
garantir l'accés universal a la salut a totes les persones, incloent-hi aquelles 
que no tinguin la condició de residents, especialment per garantir l'atenció sa
nitària a les dones i persones embarassades. 

3.- Deixar sense efecte la Instrucció 05/2019 Actuacions per evitar el frau de 
llei en l'accés a l'assistència sanitària amb càrrec al CatSalut i per rescabalar 
despeses d'assistència sanitària en cas de frau de llei, amb la finalitat de ga
rantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic. 
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4." Realitzar una campanya específica d'Inspecció de Treball per a la igualtat 
salarial entre dones i homes que vetlli perquè les empreses en què les retribu
cions de les dones siguin inferiors a les dels homes per igual categoria 
s'acrediti la raó que ho justifica o, en cas contrari, à banda dels procediments 
sancionadors que corresponguin, es presenti demanda d'ofici davant la juris
dicció social. 

5." Realitzar una campanya específica pel període 2020-2024 per part per la 
Inspecció de Treball de Catalunya en relació a les "Kellys" (dones responsables 
de la neteja als hotels). Les actuacions inspectores tindran com a objecte ana
litzar els següents elements; supòsits de cessió il·legal, conveni col·lectiu 
d'aplicació, hores treballades no retribuïdes i infracotització, avaluacions de 
riscos laborals adequades, ritmes de treball que puguin ser contraris a la nor
mativa de Prevenció de Riscos Laborals, malalties professionals i assetjaments 
laborals i/o sexuals. 

6.- Garantir que a tots els treballadors i treballadores dels sector públic català 
amb contractació temporal de més de 3 anys se'ls garanteixi alternativa ocu-
pacional estable pel supòsit que s'amortitzi la seva plaça per cobertura de va
cant i per la qual aquesta no els resulti adjudicada. 

7.- Aplicar un salari mínim pel conjunt de treballadors i treballadores del sector 
públic català de 1.239 € al mes per 14 mesades, en jornada ordinària a temps 
complet amb efectes a 1 de gener de 2020. 

8.- Paralitzar i revertir els tancaments de línies i grups de P-3, P-4 produïts i 
previstos en els cursos 201 8-101 9 i 201 9-2020 de l'ensenyament públic. 

9.- Garantir el finançament públic de l'escoles públiques de 0-3 anys d'acord 
amb les Mocions aprovades en aquesta Parlament. 

10.- En relació als centres i serveis de la DGAIA, que s'iniciï un procés per la 
finalització de les vigents formes de gestió privada i es procedeixi a la interna-
lització dels serveis. 

11.- Compliment de la Moció sobre la dignificació de l'atenció a la infància 
aprovada pel Parlament de Catalunya el 9 de febrer de 2017 i trasllat de 
l'informe sobre les obligacions que es deriven de la mateixa anualment mitjan
çant compareixença a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 

12.- Retirar el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les persones. 

13.- Garantir que el sector públic català només podrà adjudicar contractes pú
blics a les empreses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin 
per escrit a pagar als seus treballadors i treballadores per l'execució de la pres
tació un salari d'almenys 1.239 € per catorze mesades en relació a jornades 
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laboral ordinàries a temps complet, així com a donar hl 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, 
l^ofertaquedaràexclosade lavaloració. Les empreses subcontractistes seran 
objecte també de l^anterior obligació. 

Í4. Incorporar al ProjectedePressupostos una actualització de l^lndicadorde 
RendadeSuficiènciade Catalunya (IRSC) que suposi, com a minin, un incre 
ment igual al de I^IPC de Catalunya durant tot el període en el que no s^ba 
augmentat. 

Í5. Donar compliment al Real Decreto Í03/20Í9, de 
i per aquelles universitats públi 

ques que no bo baginfetoacordatencaraiaplicar els increments retributiusa 
partir de l^í de febrer de 2020 amb els corresponents efectes retroactius. 

Í6. En virtut d^allò que estableix el Real Decreto Í03/20Í9, de 
tots els contractes pre 

doctorals de personal investigador en formació el finançament del qualdepèn 
del Capítoll(FPUs,FPls,PlFs,ACAURialtres modalitats) que s^extingeixin amb 
posterioritata Í5 de marçde 20Í9 seran prorrogats pel màxim temps legal 
que possibilita la norma: 

a) ^uan el contracte s^bagi concertat per una durada inferioraquatre anys 
es prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues pu 
guin tenir una durada inferioraun any. 

b) ^uan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el 
contracte assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, 
tenint en compte les característiques de Inactivitat investigadora i 
l^impacte del grau de les limitacions en l^acompliment de Inactivitat, àmb 
l^informefàvorable previ delserveipúblic d^ocupació competent,quea 
aquestsefectespotsol·licitaruninforme dels equips tècnics de valora 
cióiorientació de la discapacitat competents. 

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

Palau del Parlament, Í3de gener de 2020 

CarleíTRim AlbiiiT -—- > Vidal AraWhés Chicharro 
Re prese ntarírd?1~SP lUHXC Diputat del SP CUP-CC 
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