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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL
GOVERN

2- PROCEDIMENT
LEGISLATIU COMÚ
2.1 Projectes de llei

4.4.2 Respostes escrites

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de
novembre del 2017, exercint les atribucions que
li confereix l’article 80 del Reglament del
Consell General, ha acordat a demanda de la M.
I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera
general del Grup Parlamentari Mixt i de la M. I.
Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general
del Grup Parlamentari Liberal, prorrogar el
termini per a la presentació d’esmenes al
Projecte de llei de mediació. El nou termini
finalitza el dia 6 de desembre del 2017, a les
17.30h.
Tot el que es fa públic per a general
coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 15 de novembre del 2017

Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes
formulades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet
Perot, consellera general del Grup Parlamentari
Mixt, relatives als salaris que es cotitzen a
la CASS, publicades en el Butlletí del Consell
General número 70/2017, de data 10 d’octubre.
Tot el que es fa públic per a general
coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 13 de novembre del 2017

Ministeri de Salut
Pregunta escrita al Govern
(Reg. Núm. 1146)

3- PROCEDIMENTS
ESPECIALS
de

llei

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de
novembre del 2017, exercint les atribucions que
li confereix l’article 80 del Reglament del
Consell General, ha acordat a demanda del M. I.
Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del
Grup Parlamentari Mixt, prorrogar el termini
per a la presentació d’esmenes al Projecte de
llei qualificada de modificació de la Llei
9/2012, del 31 de maig, de modificació de
la Llei qualificada d’immigració. El nou
termini finalitza el dia 6 de desembre del 2017,
a les 17.30h.
Tot el que es fa públic per a general
coneixement i efectes.
Casa de la Vall,15 de novembre del 2017
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

El síndic general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

3.2.1
Projectes
qualificada

Edicte

Preguntes escrites al Govern que es
formulen en relació als salaris que es
cotitzen a la CASS. Registre d’entrada
número 1146, formulada per la M. I. Sra.
Sílvia Bonet Perot, consellera general
Independent del Grup Parlamentari
Mixt.
Motivació
Fa exactament dos anys vaig poder analitzar la
situació dels salaris que es cotitzen a la CASS en
funció d’unes grelles salarials concretes.
En aquell moment es va poder observar a on es
situaven el gruix dels salaris cotitzats a la CASS.
Concretament, hi havia 5649 persones que
cobraven un salari per sota de 962 euros, 5704
persones cobraven un salari entre 962 i 1200
euros, i 7425 persones cobraven un salari
d’entre 1200 i 1500 euros.
La pàgina web de la CASS segueix presentant
unes dades estadístiques què desglossades per
sector
professional
indica
el
nombre
d’assalariats, la massa salarial i el salari mitjà
mensual per cada sector.
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Tot i que la informació presentada és
important, aquesta no ens ajuda a poder
determinar la distribució dels salaris dels
cotitzants ni la seva capacitat econòmica en
funció del seu salari base fix real.
El fet que les dades presentades no es trobin
desglossades per gènere, no permet analitzar ni
conèixer l’impacte de la perspectiva de gènere
en els salaris.
I en vista que la CASS pot disposar d’aquesta
informació tenint en compte que en el butlletí
de salari s’ha de fer esment detallat dels
conceptes següents:
Salari fix,
Hores extraordinàries,
Primes,
Comissions,
Avantatges materials,
Festes laborals retribuïdes,
Vacances retribuïdes i
Qualsevol altre concepte que formi part del
salari global.
Es demana:
1. Ens pot facilitar Govern el nombre
d’assalariats que cotitzen pel salari base
mensual fix, sense les gratificacions
tipus hores extraordinàries, primes i
d’altres que el puguin incrementar i
donar lloc al salari global, i que es troben
inclosos en els següents grups salarials i
detallat de forma mensual durant el
període 11/2015 a 9/2017 i desglossar
tota la informació per gènere?
a. Menys de 991,47 euros
b. De 991,48 euros a 1200 euros
c. De 1200 euros a 1500 euros
d. De 1500 euros a 2000 euros
e. De 2000 euros a 2500 euros
f. De 2500 euros a 3000 euros
g. Més de 3000 euros
A continuació es presenten les taules resum de
les dades demanades:
Taula 1: Nombre d’assalariats en funció del rang
salarial del seu salari base, per a cada període.
Font: CASS
Taula 2: Nombre d’assalariats de gènere
masculí en funció del rang salarial del seu salari
base, per a cada període. Font: CASS
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Taula 3: Nombre d’assalariats de gènere femení
en funció del rang salarial del seu salari base,
per a cada període. Font: CASS
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Taula 1: : Nombre d’assalariats en funció del rang salarial del seu salari base, per a cada període. Font: CASS

Taula 2: Nombre d’assalariats de gènere masculí en funció del rang salarial del seu salari base, per a cada període. Font: CASS

Taula 3: Nombre d’assalariats de gènere femení en funció del rang salarial del seu salari base, per a cada període. Font: CASS
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