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A LA MESA DEL PARLAMA LA MESA DEL PARLAMA LA MESA DEL PARLAMA LA MESA DEL PARLAMENTENTENTENT    

Els diputats sotasignants, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-

ment del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presenta-

des a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la proposta del 

Govern de l’Estat de reforma de l’Administració pública (tram. 302-00065/10). 

1111    

Esmena transaccional núm. 1Esmena transaccional núm. 1Esmena transaccional núm. 1Esmena transaccional núm. 1    

D'addició 

GP d'Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Nou punt 7 

«Setè. El Parlament de Catalunya constata que qualsevol procés de reforma de 

l’Administració pública, a l’Administració de l’Estat o a Catalunya, ha d’evitar 

els acomiadaments massius de treballadors i treballadores i mantenir el paper 

fonamental que en una societat democràtica juguen els mitjans públics de co-

municació, i, en conseqüència, insta al Consell de Govern de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals a posar urgentment sobre la taula de negociació 

del Procediment d’Acomiadament Col·lectiu mesures alternatives que cerquin 

la conservació de llocs de treball, prioritzant aquelles que tinguin un caràcter 

voluntari i que generin estalvi, al capítol 1 del pressupost.  

El parlament insta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

audiovisuals a retirar aquest Procediment d’Acomiadament Col•lectiu (o ERO) 

que preveu prescindir de 312 treballadors i treballadores de la Corporació, i a 

reprendre les negociacions del conveni col·lectiu, o a traslladar a la negociació 

de l’actual procediment d’acomiadaments col·lectius per part de la direcció la 

reducció dels costos de les estructures directives, jubilacions , reduccions de 

jornada i de cercar l’acord per una reducció progressiva de sou, del qual en 
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quedin fora els sous més baixos, entre d’altres mesures que es considerin 

convenients per a l’ajust del capítol 1, amb la voluntat d’arribar a un acord 

amb els representants dels treballadors, evitant que els 30 dies siguin un llast 

per la negociació.» 

 

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013 
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Govern de l’Estat de reforma de l’Administració pública (tram. 302-00065/10). 
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D'addició 

GP d'Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Nou punt 7 

«Setè. El Parlament de Catalunya constata que qualsevol procés de reforma de 

l’Administració pública, a l’Administració de l’Estat o a Catalunya, ha d’evitar 

els acomiadaments massius de treballadors i treballadores i mantenir el paper 

fonamental que en una societat democràtica juguen els mitjans públics de co-

municació, i, en conseqüència, insta al Consell de Govern de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals a posar urgentment sobre la taula de negociació 

del Procediment d’Acomiadament Col·lectiu mesures alternatives que cerquin 

la conservació de llocs de treball, prioritzant aquelles que tinguin un caràcter 

voluntari i que generin estalvi, al capítol 1 del pressupost.  

El parlament insta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

audiovisuals a retirar aquest Procediment d’Acomiadament Col•lectiu (o ERO) 

que preveu prescindir de 312 treballadors i treballadores de la Corporació, i a 

reprendre les negociacions del conveni col·lectiu, o a traslladar a la negociació 

de l’actual procediment d’acomiadaments col·lectius per part de la direcció la 

reducció dels costos de les estructures directives, jubilacions , reduccions de 

jornada i de cercar l’acord per una reducció progressiva de sou, del qual en 
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quedin fora els sous més baixos, entre d’altres mesures que es considerin 

convenients per a l’ajust del capítol 1, amb la voluntat d’arribar a un acord 

amb els representants dels treballadors, evitant que els 30 dies siguin un llast 

per la negociació.» 

 

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013 

   


