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Projecte de llei de regulació del Centre d’Ini
ciatives per a la Reinserció (CIRE)

Tram. 20000051/08

Capítol I. Naturalesa i funcions

Article 1. Naturalesa i adscripció

Text presentat

1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, és una 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya que té 
naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat ju-
rídica pròpia, l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat, 
llevat dels supòsits i les matèries expressament excep-
tuades en aquesta Llei. El Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció té la consideració d’empresa d’inserció 
sociolaboral.

2. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció s’adscriu 
al departament competent en matèria d’execució penal, 
per mitjà de l’òrgan directiu d’aquest departament que 
executa aquestes competències.

3. Correspon al Govern, a proposta del conseller o con-
sellera del departament competent en matèria d’execu-
ció penal, dur a terme el desplegament reglamentari 
i aprovar els estatuts del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció, els quals han d’establir les seves normes 
d’organització i funcionament.

Esmenes presentades

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, és una 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya que té 
naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat ju-
rídica pròpia, l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat, 
llevat dels supòsits i les matèries expressament excep-
tuades en aquesta Llei. El Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció té la consideració d’empresa d’inserció 
sociolaboral.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
G. Mixt (5)

«[…] llevat dels supòsits i les matèries ex pressament 
exceptuades en aquesta Llei. El Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció té la consideració d’empresa d’inserció 
sociolaboral.»

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROjECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROjECTES DE LLEI

Projecte de llei de regulació del centre 
d’iniciatives per a la reinserció
Tram. 200-00051/08

Informe de la Ponència de la Comissió de 
justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana

La Ponència de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana, nomenada el dia 2 de juliol de 2009 i inte-
grada pels diputats Núria de Gispert i Català, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Maria Fer-
rer Valls, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, que n’ha estat designada ponent relatora; 
Miquel Àngel Estradé i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Montanya 
i Mías del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i José Domingo Domingo, del Grup Mixt, 
de conformitat amb el que estableix l’article 109.4 del 
Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parla-
ment els dies 15 i 29 d’octubre de 2009. Han assessorat 
la Ponència el lletrat Francesc Pau i Vall i l’assessora 
lingüística Nuria Lucena Cayuela, i l’ha assistida la ges-
tora parlamentària Elena Mora Martínez.

Després d’estudiar el Projecte de llei de regulació del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció i les esmenes 
presentades, d’acord amb el que disposa l’article 109.1, 
2 i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha esta-
blert l’Informe següent: 
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2. En el desenvolupament de les seves funcions, el Cen-
tre d’Iniciatives per a la Reinserció té la consideració de 
mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals 
de Catalunya, així com del seu sector públic vinculat 
o dependent i, en conseqüència, està obligat a realitzar, 
dins l’àmbit de les funcions que preveu aquesta Llei, els 
encàrrecs que li formulin els departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya o els ens locals de 
Catalunya, i els ens integrats en el seu sector públic.

Les relacions del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
amb els departaments i els ens o les entitats dels quals 
és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen na-
turalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, 
i per tal de coadjuvar amb l’assoliment dels objectius 
generals de promoure la reinserció sociolaboral de les 
persones internes en centres penitenciaris i educatius, el 
Govern, a proposta del departament competent en ma-
tèria d’execució penal, pot acordar la constitució d’una 
societat de capital íntegrament públic que tingui per 
objecte la promoció, organització i control del treball 
productiu i formació per a l’ocupació de les persones in-
ternes, mitjançant la realització d’activitats industrials, 
comercials o anàlogues, en l’àmbit del tràfic econòmic 
privat.

Aquesta societat pot subscriure amb el Centre d’Inicia-
tives per a la Reinserció, els corresponents instruments 
que possibilitin que per part del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció es duguin a terme les tasques de gestió 
administrativa de la referida societat.

Esmenes presentades

Apartat 1

6 Esmena núm. 6
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

«2.[…] mitjançant la implementació de programes for
matius i educatius, la creació de llocs de treball adap
tats a les necessitats d’aquestes persones i adequats a 
la seva formació, i les altres activitats encaminades  
a assolir llur reinserció en els termes que reglamentà
riament es determinin.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
G. Mixt (6)

«1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció té com 
a objecte facilitar la reinserció sociolaboral de les per-
sones internes en centres penitenciaris i educatius de 
Catalunya, garantint la seva formació i qualificació 
adequada i suficient mitjançant el desenvolupament  
de programes formatius i educatius, la creació de llocs de 
treball remunerats i altres actuacions encaminades a 
llur reinserció.

[…].»

3 Esmena núm. 3
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (1)

«[…] llevat dels supòsits i les matèries expressament 
exceptuades en aquesta Llei. El Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció té la consideració d’empresa d’inserció 
sociolaboral.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«[…] llevat dels supòsits i les matèries expressament 
exceptuades en aquesta Llei. El Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció, com a entitat de dret públic, té la 
consideració d’entitat promotora de les empreses d’in
serció i podrà actuar com a tal en compliment dels seus 
objectius.»

Apartat 2

No hi ha esmenes presentades.

Apartat 3

5 Esmena núm. 5
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«3. El Govern mitjançant decret ha d’aprovar els es
tatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, que 
han de preveure el seu règim d’organització i funcio
nament.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 1, 
2 i 3.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 4 i 5.

Article 2. Objecte

Text presentat

1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció té com a 
objecte facilitar la reinserció sociolaboral de les per-
sones internes en centres penitenciaris i educatius de 
Catalunya, mitjançant el desenvolupament de progra-
mes formatius i educatius, la creació de llocs de treball 
i altres actuacions encaminades a llur reinserció.

Per a l’assoliment d’aquest objecte el Centre d’Iniciati-
ves per a la Reinserció ha de dur a terme les funcions 
que li assigna aquesta Llei.
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14 Esmena núm. 14
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (6)

«3.[…]

[…] els corresponents convenis o contractes que pos-
sibilitin […]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 13.

El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya retira l’esmena núm. 6, en favor de l’adopció 
d’un text transaccional sobre l’esmena i el text de l’arti-
cle amb el redactat següent: 

«1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció té com a 
objecte facilitar la reinserció sociolaboral de les per
sones internes en centres penitenciaris i educatius de 
Catalunya, mitjançant la implementació i el desenvolu
pament de programes formatius i educatius, la creació 
de llocs de treball adaptats a les necessitats d’aquestes 
persones i altres actuacions encaminades a llur rein
serció.

Per a l’assoliment d’aquest objecte el Centre d’Inicia
tives per a la Reinserció ha de dur a terme les funcions 
que li assigna aquesta Llei.»

El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya anuncia la retirada de les esmenes núm. 8 
i 14.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 7, 9, 10, 11 i 12.

Article 3. Subjecció a les normes de la legislació 
penitenciària i del menor

Text presentat

L’exercici de l’activitat de l’empresa, en allò que fa re-
ferència a la seva vinculació amb les persones internes 
s’ha de supeditar amb caràcter preferent a les normes de 
la legislació penitenciària i del menor, tenint en compte 
el seu especial estatus jurídic i sense perjudici de l’apli-
cabilitat d’altres normes.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Apartat 2

8 Esmena núm. 8
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (3)

«2. […]

[…] i s’articulen mitjançant encàrrecs de gestió, en els 
termes establerts per l’article 15 de la llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modi
ficada per la llei 4/1999, de 13 de gener»

Apartat 3

9 Esmena núm. 9
De supressió
G. Mixt (7)

De tot el text de l’apartat.

10 Esmena núm. 10
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (3)

De tot el text de l’apartat.

11 Esmena núm. 11
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (4)

«3. Com a conseqüència de les seves funcions i atesa 
la consideració del Centre d’Iniciatives per a la Rein
serció com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels 
ens locals de Catalunya, així com del seu sector públic 
vinculat o dependent, es limita al Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció l’opció de concursar o licitar deter
minats productes o serveis quan l’Administració així 
ho consideri, i especialment quan optin a concursar els 
centres especials de treball i les empreses d’inserció.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (4)

«3.[…] d’una societat mercantil, de capital íntegra o 
majoritàriament públic que […]»

13 Esmena núm. 13
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (5)

«3. […], mitjançant la realització d’activitats industrials, 
comercials, culturals o anàlogues […]»
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b) Fomentar la consolidació d’hàbits laborals i millorar 
la qualitat i la productivitat dels llocs de treball per fa-
cilitar la inserció laboral.

4. Específicament en l’àmbit dels programes de for-
mació professional i educatius, corresponen al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció les funcions següents: 

a) Desenvolupar activitats formatives i educatives enca-
minades a preparar professionalment les persones inter-
nes per poder cobrir les demandes del mercat laboral.

b) Adaptar les programacions didàctiques de totes les 
especialitats als certificats de professionalitat vigents.

c) Fomentar l’aprenentatge de coneixements professio-
nals per facilitar la integració sociolaboral.

5. Específicament en l’àmbit la inserció sociolaboral, 
corresponen al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
les funcions següents: 

a) Desenvolupar plans i projectes encaminats a la in-
corporació de les persones internes al món laboral, fora 
del centre penitenciari o educatiu, sempre que la seva 
situació penal li permeti, realitzant el corresponent se-
guiment i control.

b) Establir la col·laboració amb entitats, públiques o 
privades, que contribueixin a una inserció laboral efec-
tiva.

c) Facilitar assessorament jurídic a penats en matèria 
sociolaboral.

d) Impulsar la realització d’estudis sobre la conjuntura 
laboral.

Esmenes presentades

Apartat 1

Lletres a  b  c

No hi ha esmenes presentades.

Lletra d

15 Esmena núm. 15
De supressió
G. Mixt (8)

De tot el text de la lletra.

Lletra e

16 Esmena núm. 16
D’addició
G. Mixt (9)

«e) Promoure fórmules de col·laboració amb entitats, 
públiques o privades, que permetin assolir de forma 
progressiva i efectiva la inserció de les persones sot-

Article 4. Funcions

Text presentat

1. Corresponen al Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció les funcions següents: 

a) Planificar, organitzar, gestionar i dirigir els progra-
mes de formació professional adreçats a les persones 
internes dels centres penitenciaris i educatius en col-
laboració, si s’escau, amb els departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya o amb altres 
administracions públiques i/o institucions privades.

b) Planificar, organitzar, gestionar i dirigir el treball que 
realitzen les persones internes, dintre o fora dels establi-
ments penitenciaris i educatius, en règim laboral especial 
penitenciari o mitjançant cooperatives o altres fórmules 
d’emprenedoria, d’acord amb la legislació vigent.

c) Planificar, organitzar, gestionar i dirigir els progra-
mes d’inserció sociolaboral adreçats a col·lectius sotme-
sos a mesures judicials en col·laboració, si s’escau, amb 
altres administracions i institucions.

d) Realitzar activitats industrials, comercials o anà-
logues i, en general, quantes operacions es relacionin 
amb el treball penitenciari o li siguin encarregades pels 
departaments de l’Administració de la Generalitat i els 
ens locals de Catalunya, o els ens integrats en el seu 
sector públic.

e) Promoure fórmules de col·laboració amb entitats, pú-
bliques o privades, que permetin assolir de forma pro-
gressiva i efectiva la inserció de les persones sotmeses 
a mesures penals.

f) Executar obres de nou establiment, reformar, conser-
var o condicionar les dependències on es desenvolupen 
les activitats, d’acord amb els criteris i dintre dels límits 
fixats per la legislació vigent en matèria de règim ju-
rídic de les entitats del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya.

g) Garantir les condicions de seguretat i higiene en totes 
les activitats que es realitzen.

h) Vetllar perquè en el seu àmbit d’actuació es respectin 
els drets fonamentals de les persones sotmeses a me-
sures judicials i promoure actuacions per aconseguir la 
igualtat d’oportunitats per a les dones, i particularment 
per a les dones estrangeres, responent a les necessitats 
reals detectades amb l’objecte de facilitar el seu procés 
d’inserció sociolaboral i autonomia personal.

i) Fer totes les actuacions connexes amb les anteriors 
dirigides a potenciar-les, i totes les que puguin ser-li 
assignades.

2. Les funcions assenyalades en les lletres a), b) i c) de 
l’apartat anterior han de configurar l’itinerari personal 
de l’intern o interna.

3. Específicament en l’àmbit del treball, corresponen 
al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció les funcions 
següents: 

a) Desenvolupar programes de promoció de l’ocupació.
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competències en la matèria, actuacions per aconseguir 
la igualtat d’oportunitats per a les dones […].»

Lletra i

No hi ha esmenes presentades.

Addició de noves lletres

22 Esmena núm. 22
D’addició
G. Mixt (12)

«j) Promoure, organitzar i controlar el treball productiu 
i la formació per a l’ocupació de les persones inter
nes, mitjançant la realització d’activitats industrials, 
comercials o anàlogues, en l’àmbit del tràfic econòmic 
privat.»

Apartat 2

No hi ha esmenes presentades.

Apartat 3

Lletres a  b

No hi ha esmenes presentades.

Addició de noves lletres

23 Esmena núm. 23
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (7)

«c) Impulsar la creació de llocs de treball adaptats a 
les necessitats de les persones internes i adequats a la 
seva formació i educació.»

Apartat 4

Lletra a

No hi ha esmenes presentades.

Lletra b

24 Esmena núm. 24
De modificació
G. Mixt (13)

«b) Adaptar les programacions didàctiques de totes les es-
pecialitats al catàleg de qualificacions professionals.»

meses a mesures penals desenvolupant els mecanismes 
adients per garantir que l’itinerari d’inserció tingui con
tinuïtat fora de la institució penitenciària.»

Lletra f

17 Esmena núm. 17
D’addició
G. Mixt (10)

«f) Executar obres de nou establiment, reformar, con-
servar o condicionar les dependències on es desenvo-
lupen les activitats, previ encàrrec dels departaments 
corresponents i d’acord amb els criteris i dintre dels 
límits fixats per la legislació vigent […]»

Lletra g

18 Esmena núm. 18
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (2)

«g) Garantir les mesures de prevenció de riscos laborals 
en totes les activitats que es realitzen.»

Addició de noves lletres

19 Esmena núm. 19
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (5)

«g. bis) Retribuir el treball productiu que realitzen els 
interns així com el dels menors que puguin treballar.»

20 Esmena núm. 20
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (6)

«g. ter) Adquirir la maquinària, les primeres matèries i, 
en general, fer qualsevol tipus de contractació derivada 
de l’explotació de l’activitat laboral penitenciària.»

Lletra h

21 Esmena núm. 21
D’addició
G. Mixt (11)

«h) Vetllar perquè en el seu àmbit d’actuació es respec-
tin els drets fonamentals de les persones sotmeses a 
mesures judicials i promoure, en col·laboració amb els 
departaments de l’Administració de la Generalitat amb 



23 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 580

8

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Capítol II. Organització

Article 5. Òrgans de govern

Text presentat

Els òrgans de govern del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció són el Consell d’Administració, la Comissió 
Executiva i la Direcció.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Article 6. El Consell d’Administració

Text presentat

1. El Consell d’Administració és l’òrgan de superior 
direcció i control del Centre d’Iniciatives per a la Re-
inserció.

2. Integren el Consell d’Administració: 

a) el president o presidenta, que és el conseller o conse-
llera del departament competent en matèria d’execució 
penal.

b) el vicepresident o vicepresidenta, que és el secretari 
o secretària competent en matèria de serveis penitencia-
ris, rehabilitació i justícia juvenil.

c) un nombre de vocals no inferior a quatre ni superior a 
vuit, nomenats pel Govern, en representació dels depar-
taments de l’Administració de la Generalitat competents 
en les matèries relacionades amb l’objecte i les funcions 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

d) dos vocals, designat cadascun d’ells per cada una de 
les entitats associatives dels ens locals de Catalunya.

3. Un secretari o secretària, nomenat pel Consell d’Ad-
ministració, entre el personal del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció, que assisteix a les sessions amb veu 
però sense vot.

4. Poden assistir a les sessions, amb veu però sense vot, 
els representants d’organismes públics i privats, i altres 
persones expertes que el Consell d’Administració con-
sideri oportú, en funció dels assumptes a tractar.

5. En cas de vacant, absència o malaltia, el president o 
presidenta ha de ser substituït pel vicepresident o vi-
cepresidenta.

Lletra c

No hi ha esmenes presentades.

Apartat 5

Lletres a  b

No hi ha esmenes presentades.

Lletra c

25 Esmena núm. 25
D’addició
G. Mixt (14)

«c) Facilitar assessorament jurídic a penats en matèria 
sociolaboral sense perjudici de l’orientació i assessora
ment jurídic gratuïts del Servei d’Orientació Jurídica 
Penitenciària (SOJP).»

26 Esmena núm. 26
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (7)

«c)[…] en matèria sociolaboral, sens perjudici de l’ori
entació i assessorament jurídic gratuïts que presta el 
Servei d’orientació jurídica penitenciària.»

Lletra d

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
18 i 23.

El ponent del Grup Mixt retira l’esmena núm. 24, en 
favor de l’adopció d’un text transaccional sobre l’esmena 
i el text de l’article amb el redactat següent: 

«b) Adaptar les programacions didàctiques de totes les 
especialitats al catàleg de qualificacions professionals 
i al catàleg modular de formació professional vigent a 
Catalunya.»

La ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió anuncia la retirada de l’esmena núm. 26.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 i 25.
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les mateixes, per tal que el conseller o consellera del 
departament competent en matèria d’execució penal les 
presenti al Govern per a la seva aprovació.

g) Nomenar el secretari o secretària del Consell d’Ad-
ministració.

h) Aprovar la creació d’òrgans consultius que col·laborin 
en la tasca d’assolir de forma progressiva i efectiva la 
inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesu-
res judicials.

i) Tractar altres assumptes, per encàrrec de l’òrgan com-
petent en matèria de serveis penitenciaris, rehabilitació i 
justícia juvenil, relacionats amb les activitats del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció.

j) Altres que per llei li puguin correspondre.

2. El Consell d’Administració pot delegar funcions en 
la Comissió Executiva.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Article 8. La Comissió Executiva

Text presentat

1. La Comissió Executiva del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció és l’òrgan de decisió executiva i de se-
guiment de l’activitat del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció.

2. Integren la Comissió Executiva: 

a) el president o presidenta, que és el secretari o se-
cretària competent en matèria de serveis penitenciaris, 
rehabilitació i justícia juvenil.

b) el vicepresident o vicepresidenta, que és un dels vo-
cals del Consell d’Administració a proposta del presi-
dent o presidenta de la Comissió Executiva.

c) un nombre de vocals no inferior a dos ni superior a 
quatre. Els vocals són nomenats d’entre els membres del 
Consell d’Administració.

3. És secretari o secretària de la Comissió Executiva qui 
ho sigui del Consell d’Administració.

4. Poden assistir a les sessions, amb veu però sense vot, 
els representants d’organismes públics i privats, i altres 
persones expertes que la Comissió Executiva consideri 
oportú, en funció dels assumptes a tractar.

5. En cas de vacant, absència o malaltia, el president o 
presidenta serà substituït pel vicepresident o vicepre-
sidenta.

Esmenes presentades

Apartat 1

No hi ha esmenes presentades.

Apartat 2

Lletres a  b  c  d

No hi ha esmenes presentades.

Addició de noves lletres

27 Esmena núm. 27
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (8)

«e) La Direcció.»

Apartats 3  4  5

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira l’esmena núm. 27, en favor de l’adopció d’un 
text transaccional sobre l’esmena i el text de l’article 
amb el redactat següent: 

«2 bis) El director o directora, que assisteix a les sessi
ons amb veu i sense vot.»

Article 7. Funcions del Consell d’Administració

Text presentat

1. Corresponen al Consell d’Administració del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció les funcions següents: 

a) Vetllar pel compliment dels objectius i funcions de 
l’entitat.

b) Exercir la direcció i el control superiors.

c) Aprovar inicialment la proposta de contracte pro-
grama.

d) Aprovar l’avantprojecte de pressupost, i també si 
s’escau, el balanç, la memòria anual i els comptes dels 
exercicis econòmics.

e) Aprovar l’avantprojecte de programa anual d’actua-
ció, d’inversions i de finançament.

f) Proposar les directrius per a la fixació individualit-
zada de les tarifes de referència que s’han d’aplicar per 
a les diferents activitats del Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció i les condicions bàsiques d’execució de 
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g) Exercir les funcions que el Consell d’Administració 
li delegui i retre-li comptes.

2. La Comissió Executiva pot delegar funcions en la 
Direcció.

Esmenes presentades

Apartat 1

Lletra a

29 Esmena núm. 29
De supressió
G. Mixt (15)

«a) Supervisar la marxa general de l’empresa, acordant 
les actuacions que corresponguin i donant suport a la 
Direcció.»

Lletres b  c– d

No hi ha esmenes presentades.

Lletra e

30 Esmena núm. 30
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (8)

«[…] superior a 50.000 euros.»

Lletres f  g

No hi ha esmenes presentades.

Addició de noves lletres

31 Esmena núm. 31
D’addició
G. Mixt (16)

«h) Aprovar el règim retributiu de la població reclusa 
que efectuï treball productiu remunerat.»

32 Esmena núm. 32
D’addició
G. Mixt (17)

«i) Vetllar pel compliment de la normativa penitenci
ària, laboral i de la Seguretat Social de la població 
reclusa.»

Esmenes presentades

Apartat 1

No hi ha esmenes presentades.

Apartat 2

Lletres a  b  c

No hi ha esmenes presentades.

Addició de noves lletres

28 Esmena núm. 28
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (9)

«d) La Direcció.»

Apartats 3  4  5

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira l’esmena núm. 28, en favor de l’adopció d’un 
text transaccional sobre l’esmena i el text de l’article 
amb el redactat següent: 

«2 bis) El director o directora, que assisteix a les sessi
ons amb veu i sense vot.»

Article 9. Funcions de la Comissió Executiva

Text presentat

1. Corresponen a la Comissió Executiva del Centre d’I-
ni ciatives per a la Reinserció les funcions següents: 

a) Supervisar la marxa general de l’empresa, acordant 
les actuacions que corresponguin i donant suport a la 
Direcció.

b) Coordinar l’activitat de gestió de l’empresa pública i 
supervisar el desenvolupament del programa d’actuació, 
d’inversions i de finançament d’aquesta.

c) Deliberar i aportar solucions a les qüestions de l’enti-
tat i a qualsevol dels seus centres d’activitats.

d) Aprovar la plantilla de personal i el règim retributiu, 
dins els límits legalment establerts.

e) Ratificar els contractes i els convenis de quantia su-
perior a 100.000 euros.

f) Preparar acords del Consell d’Administració, si s’es-
cau.
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Article 11. El Consell Assessor

Text presentat

1. El Consell Assessor és un òrgan de participació, as-
sessorament i informació entre les administracions com-
petents i els representants de les organitzacions empre-
sarials i sindicals interessades en matèria de reinserció.

2. El Consell Assessor és integrat per un màxim de 
quinze membres, en representació de l’Administració 
de la Generalitat, de les entitats associatives dels ens 
locals de Catalunya, de les organitzacions empresari-
als que tinguin la consideració de més representatives 
a Catalunya, de les organitzacions sindicals que tinguin 
la consideració de més representatives a Catalunya i 
del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de Catalunya, d’acord amb el que 
determinin els estatuts del Centre d’Inciatives per a la 
Reinserció.

Poden assistir a les sessions, amb veu però sense vot, al-
tres persones expertes que el Consell Assessor consideri 
oportú, en funció dels assumptes a tractar.

L’assistència a les sessions del Consell Assessor no dóna 
dret a la percepció de dietes ni indemnitzacions.

3. El Consell Assessor pot constituir comissions terri-
torials en cadascun dels serveis territorials del departa-
ment competent en matèria d’execució penal.

4. Els estatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció han de regular el funcionament del Consell Assessor 
i el nombre de reunions anuals amb els representants 
designats pel Consell d’Administració.

5. Corresponen al Consell Assessor les funcions se-
güents: 

a) Impulsar la col·laboració entre el Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció i les organitzacions empresarials i 
sindicals per a la millor consecució dels objectius d’in-
serció i rehabilitació social de les persones sotmeses a 
mesures judicials.

b) Elevar al Consell d’Administració les recomanacions 
i les propostes que consideri necessàries per al com-
pliment dels objectius del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció.

6. El Consell Assessor ha de rebre informació de la 
proposta de contracte programa, de l’avantprojecte de 
pressupost, de l’avantprojecte de programa anual d’ac-
tuació, d’inversions i de finançament i pot elevar la seva 
opinió al Consell d’Administració si ho considera opor-
tú. Igualment ha de rebre informació dels comptes dels 
exercicis econòmics.

Esmenes presentades

Apartat 1

No hi ha esmenes presentades.

Apartat 2

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena núm. 30.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 29, 31 i 32.

Article 10. La Direcció

Text presentat

1. El director o directora és nomenat pel Govern i és 
l’òrgan encarregat d’executar els acords del Consell 
d’Administració i de la Comissió Executiva.

2. Corresponen a la Direcció les funcions següents: 

a) Dirigir, coordinar, gestionar i controlar les activitats 
necessàries per al compliment de les finalitats del Cen-
tre d’Iniciatives per a la Reinserció i inspeccionar totes 
les dependències i instal·lacions on es desenvolupen 
aquestes activitats.

b) Exercir la representació de l’empresa.

c) Exercir el comandament del personal.

d) Aprovar i subscriure els contractes o convenis neces-
saris per al desenvolupament de l’activitat, independent-
ment de la seva quantia.

e) Formular propostes de planificació i de direcció de 
les activitats del Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció.

f) Tenir cura de la comercialització dels béns, els pro-
ductes i els serveis del treball penitenciari.

g) Tenir cura de la planificació i desenvolupament de 
la formació professional en els centres penitenciaris i 
educatius.

h) Tenir cura de la planificació i gestió dels programes 
d’inserció sociolaboral adreçats a col·lectius sotmesos 
a mesures judicials.

i) Elaborar la proposta de contracte programa.

j) Exercir les funcions que la Comissió Executiva li 
delegui.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.
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Apartat 6

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Mixt anuncia la retirada de l’esmena 
núm. 33.

La ponent del Grup parlamentari de Convergència i 
Unió anuncia la retirada de l’esmena núm. 35.

El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular anun-
cia la retirada de l’esmena núm. 36.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 34.

Addició de nous articles

Esmenes presentades

37 Esmena núm. 37
D’addició
G. Mixt (19)

«Article 11.bis) Òrgans consultius i participació 
ciutadana

1. La participació ciutadana en el disseny i el seguiment 
dels programes i actuacions del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció correspon als òrgans consultius previs
tos en el Reglament d’organització i funcionament dels 
serveis d’execució penal a Catalunya.

2. Els òrgans consultius als quals se’ls atribueixi la con
sulta i proposta en l’àmbit de les actuacions del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció tindran accés, almenys, 
al contracte programa, a l’avantprojecte de pressupost, 
al balanç, a la memòria i a l’avantprojecte de programa 
anual d’actuació, d’inversions i finançament.»

38 Esmena núm. 38
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (11)

«11 bis) Consell Social

1. El Consell Social és l’òrgan de participació, assesso
rament i informació entre les administracions compe
tents i els representants de les organitzacions empresa
rials i sindicals interessades en matèria de reinserció.

2. Entre les funcions que pugui tenir el Consell Social 
hi ha el seguiment de l’activitat mercantil del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció i les qüestions que afec
ten les condicions laborals de les persones penades que 
realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris.»

Apartat 2

33 Esmena núm. 33
D’addició
G. Mixt (18)

«[…] del Consell General de Cambres Oficials de Co-
merç, Indústria i Navegació de Catalunya i de les or
ganitzacions més representatives de les empreses d’in
serció, d’acord amb el que determinin els estatuts del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. […]»

34 Esmena núm. 34
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (9)

«2. El Consell Assessor és integrat per un màxim de 
quinze membres, en representació de l’Administració 
de la Generalitat, de les entitats associatives dels ens 
locals de Catalunya, de les organitzacions empresari-
als que tinguin la consideració de més representatives 
a Catalunya, de les organitzacions sindicals que tinguin 
la consideració de més representatives a Catalunya i 
del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de Catalunya, de les universitats 
públiques o privades catalanes i dels col·legis professi
onals les competències dels quals afectin directament 
a les funcions del CIRE, d’acord amb el que determinin 
[…].»

35 Esmena núm. 35
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (10)

«[…] Consell General de Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de Catalunya, així com una re
presentació de les empreses d’inserció, d’acord amb 
[…].»

Apartats 3  4

No hi ha esmenes presentades.

Apartat 5

Lletres a  b

No hi ha esmenes presentades.

Addició de noves lletres

36 Esmena núm. 36
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (10)

«c) Informar preceptivament les disposicions legals o 
reglamentàries que puguin afectar directa o indirecta
ment a les funcions del CIRE.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 40.

Article 13. Personal

Text presentat

1. El personal del Centre d’Iniciatives per a la Rein-
serció és seleccionat de conformitat amb els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i es regeix d’acord 
amb les normes civils, mercantils, laborals i adminis-
tratives aplicables en cada cas.

2. Excepcionalment, pot ser adscrit a l’entitat personal 
funcionari de la Generalitat de Catalunya segons la nor-
mativa de la funció pública que resulti aplicable.

Esmenes presentades

Apartat 1

41 Esmena núm. 41
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (12)

«1. El personal del Centre d’Iniciatives per a la Rein
serció es sotmet a dret laboral, i es seleccionat de con
formitat amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat 
i publicitat.»

42 Esmena núm. 42
De modificació
G. Mixt (20)

«1. El personal del Centre d’Iniciatives per a la Rein-
serció és seleccionat de conformitat amb els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i es regeix amb 
les normes civils, mercantils, laborals i administratives 
aplicables en cada cas pot estar integrat per: 

a. Personal funcionari de l’Administració de la Genera
litat, que es regeix per la normativa de la funció pública 
pròpia de l’Administració de la Generalitat.

b. Personal laboral, que es regeix per la normativa bà
sica laboral.

c. Personal al servei de qualsevol altre Administració 
pública.»

39 Esmena núm. 39
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (12)

«11 ter) Taula sectorial mixta amb les empreses d’in
serció.

1. Es crea una Taula sectorial mixta formada por una 
representació de les empreses d’inserció i una repre
sentació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, 
amb la finalitat de promoure fórmules de col·laboració 
que permetin treballar en la configuració de l’itinerari 
d’inserció de les persones internes i es pugui garantir 
que aquest tingui continuïtat fora de la institució pe
nitenciària, des de la funció que correspon al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció i la que correspon a les 
empreses d’inserció.

2. Amb l’objectiu d’assolir aquesta col·laboració, el 
Cen tre d’Iniciatives per a la Reinserció iniciarà els pro
cessos d’inserció dins el centre penitenciari mitjançant 
els seus tallers i facilitarà que, a través de les empreses 
d’inserció, siguin contractades les persones excarcera
des, finalitzant així l’itinerari d’inserció.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 39.

La ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió anuncia la retirada de l’esmena núm. 38.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 37.

Capítol III. Règim jurídic, de personal, econòmic, 
de recursos i de contractació

Article 12. Règim jurídic

Text presentat

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció sotmet la seva 
activitat en les relacions externes, amb caràcter general, 
a les normes del dret civil, mercantil i laboral que li són 
aplicables.

Esmenes presentades

40 Esmena núm. 40
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (11)

«[…] li son aplicables, tret quan exerceixi funcions o 
potestats públiques en què es sotmet a dret adminis
tratiu.»
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48 Esmena núm. 48
D’addició
G. Mixt (25)

«6. El Director del CIRE s’ha de sotmetre periòdica
ment a procediments de verificació de les responsabi
litats de la gestió encomanada. El Consell d’Adminis
tració ha de regular aquests procediments, que han de 
permetre avaluar, en tots el casos, l’eficiència i eficàcia 
en l’activitat desenvolupada, l’equitat en les decisions, 
l’austeritat i el control de la despesa, l’acció per acon
seguir la qualitat total i l’ètica en l’actuació. El resultat 
del procés de verificació i avaluació de la gestió s’ha 
de traslladar als òrgans competents en matèria de no
menaments.»

49 Esmena núm. 49
D’addició
G. Mixt (26)

«7. És càrrec directiu del CIRE el director o directora 
gerent.»

50 Esmena núm. 50
D’addició
G. Mixt (27)

«8. L’exercici d’un càrrec directiu és incompatible amb 
qualsevol altre activitat laboral, a excepció de la docent 
i d’investigació. En tots els casos, els càrrecs directius 
queden sotmesos a la normativa d’incompatibilitats dels 
alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat.»

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena núm. 43.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 i 50.

Article 14. Contracte programa

Text presentat

1. L’actuació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
se subjecta al corresponent contracte programa tem-
poral.

2. El contracte programa ha d’establir, com a mínim i 
per al seu període de vigència, els objectius a assolir, els 
resultats a obtenir i, en general, la gestió a desenvolupar, 
amb els recursos personals, materials i pressupostaris 
a aportar per a la consecució dels objectius així com 
els efectes associats al grau d’acompliment dels matei-
xos. Així mateix, el contracte programa ha d’incloure 
els instruments de seguiment i control de resultats de 
l’organisme, inclosos els indicadors necessaris per ve-

Apartat 2

43 Esmena núm. 43
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (13)

«2. Pot adscriure’s personal funcionari quan s’hagin de 
dur a terme funcions o potestats públiques.»

44 Esmena núm. 44
De modificació
G. Mixt (21)

«2. Els procediments de selecció de personal i provisió 
de llocs de treball s’han d’adequar a la legislació cor
responent a cada tipologia de personal i han de garan
tir els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat 
i objectivitat.»

Addició de nous apartats

45 Esmena núm. 45
D’addició
G. Mixt (22)

«3. La gestió de personal ha d’integrar fórmules d’in
formació periòdica, de participació en l’anàlisi de les 
problemàtiques, així com la formulació correlativa 
d’iniciatives de millora, promoció i formació professi
onal, mecanismes de mediació de conflictes i tractament 
d’eventuals insuficiències, d’acord amb la normativa 
d’aplicació.»

46 Esmena núm. 46
D’addició
G. Mixt (23)

«4. És càrrec directiu del CIRE qui realitza funcions 
de gerència o direcció professionals amb autonomia 
i plena responsabilitat, tan sols limitades pels criteris 
e instruccions directes que emanen dels òrgans supe
riors de govern del CIRE. El personal directiu ocupa 
el lloc de treball en virtut d’un contracte laboral d’alta 
direcció.»

47 Esmena núm. 47
D’addició
G. Mixt (24)

«5. A les persones que accedeixen a un càrrec directiu 
des de la condició de personal laboral fix, o funcionaris 
de carrera al servei de l’Administració de la Generalitat 
o de qualsevol altre administració pública, se’ls reco
neixerà la situació administrativa de serveis especials 
o equivalent, d’acord amb allò disposat a la normativa 
d’aplicació a la seva vinculació d’origen.»
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e) Els rendiments i el producte de l’alienació del pa-
trimoni.

f) Els crèdits i préstecs que li siguin concedits.

g) Els que la mateixa Administració de la Generalitat 
assenyali o consigni com a compensació pels béns, els 
productes o els serveis adquirits.

h) Qualsevol altra aportació patrimonial que li sigui 
atribuïda.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Article 16. Destinació dels beneficis

Text presentat

Els beneficis del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, 
en el cas que n’hi hagi, s’han de destinar a la millora 
dels mitjans per al desenvolupament de les seves acti-
vitats i a la creació de noves.

Esmenes presentades

52 Esmena núm. 52
D’addició
G. Mixt (28)

«Els beneficis del Centre d’Iniciatives per a la Rein-
serció, en el cas que n’hi hagi, s’han de destinar a la 
millora dels mitjans per al desenvolupament de les seves 
activitats i a la creació de noves, així com a la millora 
de les condicions dels centres penitenciaris i de vida 
dels interns.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 52.

Article 17. Règim de recursos

Text presentat

1. Els actes del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
que són subjectes al dret privat i les pretensions que se’n 
dedueixin són competència de la jurisdicció que corres-

rificar-ne el compliment i els sistemes d’informació que 
permetin el control de la gestió.

3. El Consell d’Administració aprova inicialment la pro-
posta de contracte programa elaborada per la Direcció.

4. L’aprovació del contracte programa correspon a la 
persona titular del departament competent en matèria 
d’execució penal, previ informe dels departaments que 
tenen atribuïdes les competències en matèria d’econo-
mia i d’organització administrativa i recursos humans.

5. El seguiment i control del contracte programa corres-
pon a la Secretaria General del departament competent 
en matèria d’execució penal.

Esmenes presentades

Apartat 1

No hi ha esmenes presentades.

Apartat 2

51 Esmena núm. 51
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (14)

«[…] de seguiment, control i avaluació de resultats […]».

Apartats 3  4  5

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 51.

Article 15. Recursos econòmics

Text presentat

Els recursos econòmics del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció són constituïts per: 

a) Els rendiments dels béns, dels productes i dels serveis 
originats per la seva actuació empresarial, industrial i 
comercial.

b) Els crèdits consignats en els Pressupostos de la Ge-
neralitat.

c) Les transferències d’altres Administracions i entitats 
públiques.

d) Les subvencions, les donacions i les aportacions de 
tot tipus que facin a favor seu altres entitats, organismes 
públics o privats o els particulars.
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aquests actes es pot interposar recurs potestatiu de repo
sició o directament recurs contenciós administratiu.»

La ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió anuncia la retirada de l’esmena núm. 54.

Article 18. Contractació

Text presentat

1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció té la consi-
deració de poder adjudicador als efectes previstos en la 
legislació sobre contractació del sector públic.

2. En la seva actuació com a mitjà propi instrumental, 
el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció s’ajusta a les 
regles següents: 

a) Les relacions entre el Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció i els poders adjudicadors dels quals és mitjà 
propi instrumental i servei tècnic s’articulen mitjançant 
encàrrecs, d’acord amb allò previst a l’article 2.2.

b) El Govern de la Generalitat de Catalunya, previ in-
forme de la Comissió de Govern Local de Catalunya, 
ha d’aprovar anualment les directrius per a la fixació 
individualitzada de les tarifes de referència que s’han 
d’aplicar per a les diferents activitats del Centre d’Ini-
ciatives per a la Reinserció i les condicions bàsiques 
d’execució de les mateixes.

c) El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció no pot 
participar en licitacions públiques convocades per l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya o pels ens 
locals de Catalunya, ni del seu sector públic vinculat o 
dependent. No obstant això, en el cas que no concor-
regués cap licitador, se li podria encarregar al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció l’execució de la presta-
ció objecte de licitació.

d) Els contractes que el Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció hagués de celebrar amb tercers per a la rea-
lització de les prestacions objecte de l’encàrrec queda-
ran sotmesos en tot cas a allò que prevegi la legislació 
de contractes aplicable al sector públic, llevat dels de 
subministrament relatius a activitats directes de caràcter 
industrial o comercial si els béns han estat adquirits 
per retornar-los, amb o sense transformació, al tràfic 
patrimonial d’acord amb les finalitats pròpies del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció.

3. Atesa la condició d’empresa d’inserció sociolaboral 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, els encàr-
recs que li puguin ésser efectuats per l’Administració 
de la Generalitat o pels ens integrats en el seu sector 
públic vinculat o dependent tindran la consideració de 
contractació social. El volum dels encàrrecs al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció tindrà caràcter com-
plementari de la reserva social prevista en la legislació 
vigent per a la resta de centres, entitats i empreses del 
tercer sector i en cap cas podrà suposar una disminu-
ció d’aquesta ni tampoc computar als efectes del límit 
màxim de reserva establert.

pongui en cada cas d’acord amb la normativa aplicable 
en cada moment.

2. Contra els actes del Centre d’Iniciatives per a la Re-
inserció que són subjectes al dret administratiu es pot 
interposar recurs d’alçada davant el conseller o conse-
llera del departament competent en matèria d’execució 
penal.

3. Correspon al conseller o consellera competent en ma-
tèria d’execució penal procedir a la revisió d’ofici dels 
actes subjectes al dret administratiu del Centre d’Inicia-
tives per a la Reinserció.

Esmenes presentades

Apartats 1  2

No hi ha esmenes presentades.

Addició de nous apartats

53 Esmena núm. 53
D’addició
G. Mixt (29)

«2.bis Els actes administratius del consell d’adminis
tració exhaureixen la via administrativa. Els actes dels 
altres òrgans del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
son recorribles en alçada davant el consell d’adminis
tració.»

Apartat 3

No hi ha esmenes presentades.

Addició de nous apartats

54 Esmena núm. 54
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (13)

«4. Correspon al conseller o consellera competent en 
matèria d’execució penal resoldre el recurs especial 
en matèria de contractació contra els actes del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció que en són susceptibles, 
adoptats en els procediments d’adjudicació de contrac
tes subjectes a regulació harmonitzada.»

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Mixt retira l’esmena núm. 53, en 
favor de l’adopció d’un text transaccional sobre l’esmena 
i el text de l’article amb el redactat següent: 

«2. Els actes del Consell d’Administració, de la Comissió 
Executiva i de la Direcció del Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció posen fi a la via administrativa. Contra 
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ció, garantint que l’itinerari d’inserció tingui continuïtat 
fora de la institució penitenciària.»

Apartat 4

No hi ha esmenes presentades.

Addició de nous apartats

58 Esmena núm. 58
D’addició
G. Mixt (31)

«5. Correspon al conseller o consellera competent en 
matèria d’execució penal procedir a la revisió d’ofici 
dels actes preparatoris i d’adjudicació dels contractes 
que subscrigui el Centre d’Iniciatives per a la Reinser
ció, i també resoldre el recurs especial en matèria de 
contractació.»

Recomanacions de la Ponència

El ponents del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa retiren 
les esmenes núm. 55 i 56, en favor de l’adopció d’un text 
transaccional sobre les esmenes i el text de l’article amb 
el redactat següent: 

«3. El volum dels encàrrecs que formulin al Centre d’Ini
ciatives per a la Reinserció els departaments de l’Admi
nistració de la Generalitat de Catalunya o els ens locals 
de Catalunya, i els ens integrats en el seu sector públic, 
tindrà caràcter complementari de la reserva social pre
vista en la legislació vigent per a la resta de centres, 
entitats i empreses del tercer sector i en cap cas podrà 
suposar una disminució d’aquesta ni tampoc computar 
als efectes del límit màxim de reserva establert.»

El ponent del Grup Mixt anuncia la retirada de l’esmena 
núm. 57.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 58.

Article 19. Matèries exceptuades del dret privat

Text presentat

Queden exceptuades del dret privat les matèries se-
güents: 

a) Les relacions del Centre d’Iniciatives per a la Rein-
serció amb l’Administració Pública en general i amb 
el departament competent en matèria d’execució penal 
en particular.

4. El règim de contractació de la societat que es pugui 
constituir d’acord amb allò previst a l’article 2.3 s’ha 
d’ajustar a la legislació vigent en matèria de contractes 
del sector públic.

Esmenes presentades

Apartats 1  2

No hi ha esmenes presentades.

Apartat 3

55 Esmena núm. 55
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (14)

«Atesa la condició d’empresa d’inserció sociolaboral 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, els encàr
recs que li puguin ésser efectuats per l’Administració 
de la Generalitat o pels ens integrats en el seu sector 
públic vinculat o dependent tindran la consideració de 
contractació social. El volum dels encàrrecs al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció tindrà caràcter com-
plementari de la reserva social prevista en la legislació 
vigent per a la resta de centres, entitats i empreses del 
tercer sector i en cap cas podrà suposar una disminu-
ció d’aquesta ni tampoc computar als efectes del límit 
màxim de reserva establert.»

56 Esmena núm. 56
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (3)

«3. […]. El volum dels encàrrecs que formulin al Cen
tre d’Iniciatives per a la Reinserció els departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o 
els ens locals de Catalunya, i els ens integrats en el 
seu sector públic, tindrà caràcter complementari de la 
reserva social prevista en la legislació vigent per a la 
resta de centres, entitats i empreses del tercer sector i 
en cap cas podrà suposar una disminució d’aquesta ni 
tampoc computar als efectes del límit màxim de reserva 
establert.»

Addició de nous apartats

57 Esmena núm. 57
D’addició
G. Mixt (30)

«3.bis El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció desen
voluparà reglamentàriament els mecanismes adients de 
coordinació i col·laboració amb les empreses d’inser
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Disposició transitòria. Adaptació funcional du
rant el període transitori

Text presentat

Mentre no es procedeixi a la creació de la societat que 
es preveu a l’article 2.3 d’aquesta Llei, el Centre d’Ini-
ciatives per a la Reinserció ha de dur a terme, a més de 
les funcions que aquesta Llei li encomana, les funcions 
que pertocarien a l’esmentada societat.

Esmenes presentades

61 Esmena núm. 61
De supressió
G. Mixt (32)

De tot el text de la disposició.

62 Esmena núm. 62
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (15)

De tot el text de la disposició.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 61 i 62.

Disposició derogatòria

Text presentat

Es deroguen la Llei 5/1989, de 12 de maig, de creació de 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció; l’article 6 de la 
Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació 
parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i 
privades en matèria de personal, i totes les disposicions 
de rang igual o inferior en allò que s’oposin a aquesta 
Llei.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

b) L’adquisició de béns immobles afectats al servei pú-
blic penitenciari i també llur desafectació.

c) Les situacions derivades de l’especial estatus jurídic 
de l’intern o interna a què fa referència l’article 3.

d) Els actes dels òrgans de govern del Centre d’Iniciati-
ves per a la Reinserció subjectes al dret administratiu.

e) Les altres que per llei corresponguin.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Addició de noves disposicions addicionals

Esmenes presentades

59 Esmena núm. 59
D’addició
G. Mixt (33)

«Disposició addicional primera. Còmput del temps 
treballat.

Als efectes d’allò disposat a l’article 15.3 de la Llei 
44/2007, de 13 de setembre, per a la regulació del rè
gim de les empreses d’inserció, no es computarà com a 
temps de treball, el realitzat per la població reclusa al 
servei del CIRE.»

60 Esmena núm. 60
D’addició
G. Mixt (34)

«Disposició addicional segona. Condició del CIRE en 
relació als penats.

El CIRE tindrà la condició d’ocupador als efectes pre
vistos a l’article 2 del Reial Decret 782/2001, de 6 de 
juliol, pel que es regula la relació laboral de caràcter 
especial dels penats que realitzin activitats laborals en 
tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social 
dels sotmesos a penes de treball a benefici de la comu
nitat.»

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Mixt anuncia la retirada de l’esmena 
núm. 59.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 60.
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L’article 25.2 de la Constitució espanyola reconeix a les 
persones condemnades a penes privatives de llibertat el 
dret a un treball remunerat i els beneficis corresponents 
a la Seguretat Social, així com l’accés a la cultura i al 
desenvolupament integral de la personalitat, orientats 
vers la reeducació i la reinserció social. I l’article 26 de 
la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, considera el 
treball com un dret i com un deure de l’intern, i alhora 
el configura com un element fonamental del tractament 
individual.

Per poder satisfer el dret al treball de les persones in-
ternes en establiments penitenciaris de Catalunya, es 
creà mitjançant la Llei 5/1989, de 12 de maig, el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció, empresa pública amb la 
naturalesa d’entitat de dret públic sotmesa al dret privat, 
com a fórmula organitzativa més idònia per dur-ho a 
terme.

Les reformes normatives en l’àmbit penitenciari català, 
amb l’aprovació pel Decret 329/2006, de 5 de setem-
bre, del Reglament d’organització i funcionament dels 
serveis d’execució penal a Catalunya, la transformació 
constant del sistema punitiu, les mesures de caràcter 
sociolaboral que afecten la relació laboral especial pe-
nitenciària, mitjançant el Reial decret 782/2001, de 6 
de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter 
especial de les persones penades que realitzin activi-
tats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de la 
Seguretat Social de les sotmeses a penes de treball en 
benefici de la comunitat, conjuntament amb els canvis 
estructurals i organitzatius esdevinguts, el constant in-
crement de demanda de llocs de treball per a la població 
reclusa i la necessitat de donar-hi resposta, han com-
portat l’aplicació de noves fórmules que es vinculen al 
seguiment d’un itinerari personal que interrelaciona la 
formació, el treball i la inserció sociolaboral.

Des de la creació del Centre d’Iniciatives per a la Rein-
serció s’ha incrementat en un 1.200% el volum econò-
mic i, per tant, el de gestió; el nombre de persones in-
ternes ocupades s’ha anat incrementant i es té l’objectiu 
de crear 1.000 nous llocs de treball entre l’any 2007 i 
el 2010; s’ha assolit experiència en tasques de forma-
ció ocupacional i d’inserció sociolaboral, fets que fan 
necessària la reforma de la Llei de creació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció, per adequar-la a la re-
alitat i poder continuar amb l’impuls que en els darrers 
anys ha realitzat en tasques de reinserció sociolaboral 
en els àmbits penitenciari i de justícia juvenil.

Per poder donar resposta a la situació actual i poder 
afrontar els nous reptes cal potenciar les activitats in-
dustrials, comercials o d’altres, relacionades amb el tre-
ball penitenciari, considerant el Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció com a mitjà propi instrumental i servei 
tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i dels ens locals de Catalunya, així com del seu sector 
públic, per aconseguir treballs d’aquestes administra-
cions mitjançant l’encàrrec corresponent. Alhora, la 
Llei preveu que es pugui crear un instrument per poder 
mantenir i consolidar el treball en els àmbits penitenci-
ari i de justícia juvenil en el tràfic econòmic privat, en 
preveure la creació d’una societat de capital íntegrament 
públic sotmesa a l’ordenament privat.

Disposicions finals

Primera. Aprovació dels estatuts

Text presentat

El Govern, en el termini de sis mesos a partir l’entrada 
en vigor de la Llei, ha d’aprovar els nous estatuts del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, que n’han de 
regular l’organització i el règim de funcionament.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Segona. Entrada en vigor

Text presentat

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca
talunya.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Exposició de motius

Text presentat

L’article 168.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
atribueix a la Generalitat la competència executiva de 
la legislació de l’Estat en matèria penitenciària que in-
clou en tot cas la planificació i l’organització del treball 
remunerat de la població reclusa, i també l’execució de 
les mesures alternatives a la presó i de les activitats de 
reinserció. Cal recordar que la Generalitat de Catalunya 
ja va assumir el repte de la gestió de l’activitat peni-
tenciària a Catalunya mitjançant la previsió continguda 
a l’article 11.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
de 1979, en relació amb l’article 79 de la Llei orgànica 
1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, i exer-
ceix efectivament competències en aquesta matèria des 
de l’1 de gener de 1984, en tenir transferits els mitjans 
i els serveis penitenciaris, mitjançant el Reial decret 
3482/1983, de 28 de desembre.
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Esmenes presentades

Paràgrafs primer i segon

63 Esmena núm. 63
De modificació
G. Mixt (1)

Modificació de l’ordre dels dos primers paràgrafs de 
l’Exposició de motius que passa a tenir la redacció se-
güent: 

«L’article 25.2 de la Constitució espanyola reconeix a 
les persones condemnades a penes privatives de lliber
tat el dret a un treball remunerat i els beneficis cor
responents a la Seguretat Social, així com l’accés a la 
cultura i al desenvolupament integral de la personalitat, 
orientats vers la reeducació i la reinserció social. I l’ar
ticle 26 de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, 
considera el treball com un dret i com un deure de l’in
tern, i alhora el configura com un element fonamental 
del tractament individual.

L’article 168.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
atribueix a la Generalitat la competència executiva de 
la legislació de l’Estat en matèria penitenciària que in
clou en tot cas la planificació i l’organització del treball 
remunerat de la població reclusa, i també l’execució de 
les mesures alternatives a la presó i de les activitats de 
reinserció. Cal recordar que la Generalitat de Catalu
nya ja va assumir el repte de la gestió de l’activitat peni
tenciària a Catalunya mitjançant la previsió continguda 
a l’article 11.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
de 1979, en relació amb l’article 79 de la Llei orgànica 
1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, i exer
ceix efectivament competències en aquesta matèria des 
de l’1 de gener de 1984, en tenir transferits els mitjans 
i els serveis penitenciaris, mitjançant el Reial decret 
3482/1983, de 28 de desembre.»

Paràgraf tercer

No hi ha esmenes presentades.

Paràgraf quart

64 Esmena núm. 64
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (4)

«[…] mitjançant el Reial decret 2131/2008, de 26 de 
desembre, pel qual es modifica el Reial decret 782/2001, 
de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de 
caràcter especial de les persones penades que realitzin 
activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció 
de la Seguretat Social de les sotmeses a penes de treball 
en benefici de la comunitat, […]»

La Llei manté el nom de l’entitat, reconeixent així l’im-
portant paper que ha jugat el Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció durant aquests anys, si bé redefineix, 
en el capítol I, la seva finalitat i les seves funcions per 
ajustar la norma a la realitat esdevinguda incorporant-
hi com a noves funcions la gestió de la formació pro-
fessional ocupacional i la gestió de la inserció laboral. 
Aquest conjunt de funcions configura l’itinerari perso-
nal de l’intern o interna, que permet millorar la seva 
reinserció sociolaboral, que continua essent l’objectiu 
principal del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 
També s’estén l’àmbit d’actuació als centres educatius 
de justícia juvenil.

Per facilitar l’assoliment dels objectius del Centre d’Ini-
ciatives per a la Reinserció se li dóna la consideració de 
mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya i es 
preveu la constitució d’una societat de capital íntegra-
ment públic per realitzar les seves activitats en l’àmbit 
del tràfic econòmic privat.

El capítol II es dedica a l’organització del Centre d’Inci-
atives per a la Reinserció, establint la regulació dels seus 
òrgans de govern, integrats pel Consell d’Administració, 
la Comissió Executiva i la Direcció. S’hi introdueix la 
Comissió Executiva amb la finalitat de facilitar les deci-
sions executives i assegurar un major grau de seguiment 
de l’activitat del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 
Alhora, es constitueix un Consell Assessor com a òrgan 
de participació, assessorament i informació entre les 
administracions competents i els representants de les 
organitzacions empresarials i sindicals interessades en 
matèria de reinserció.

Finalment, en el capítol III es regula el règim jurídic, 
de personal, econòmic, de recursos i de contractació de 
l’empresa, garantint les funcions que se li encomanen. 
S’estableix que el Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció és poder adjudicador de conformitat amb allò que 
estableix la legislació de contractes del sector públic i 
es preveu la seva subjecció a contractes programa tem-
porals.

La disposició transitòria garanteix el normal funciona-
ment del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció fins que 
no es completi el desenvolupament legislatiu que preveu 
la nova fórmula organitzativa. La disposició derogatòria 
deroga la vigent Llei de creació del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció. Per acabar, la disposició final prime-
ra conté un manament al Govern per a l’aprovació dels 
nous estatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
i la disposició final segona estableix la data d’entrada en 
vigor d’aquesta Llei.
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Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Núria de Gispert i Català, G. P. de CiU; Rosa Maria 
Ferrer Valls, G. P. SOC - CpC; Miquel Àngel Estradé 
i Palau, G. P. d’ERC; Jordi Montanya i Mías, G. P. del 
PPC; Salvador Milà i Solsona, G. P. d’ICV-EuiA; José 
Domingo Domingo, G. Mixt

Projecte de llei de l’agència catalana 
d’inspecció de Treball
Tram. 200-00062/08

Esmenes a l’articulat
Reg. 62548, 62724, 62774, 62791 / Admissió 
a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, 19.11.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62548)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que disposa l’article 107 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta les 
següents esmenes al articulat del «Projecte de Llei de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball» (N.T. 200-
00062/08).

Esmena núm. 1 de supressió

De l’apartat 2, de la lletra), de l’article 2: 

«[...] competència, així com l’emissió dels informes que 
puguin ser demanats pels òrgans judicials en l’àmbit 
de les funcions i competències inspectores, quan així 
ho estableixi una norma legal».

Esmena núm. 2 de supressió

De l’apartat 2, de l’article 2.

Esmena núm. 3 d’addició

De l’apartat 3, de l’article 2: 

Paràgraf cinquè

65 Esmena núm. 65
De modificació
G. Mixt (2)

«[…]; s’ha assolit experiència en tasques de formació 
per a l’ocupació i d’inserció sociolaboral, fets que fan 
necessària la reforma de la Llei de creació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció […]»

Paràgraf sisè

66 Esmena núm. 66
De supressió
G. Mixt (3)

«[…] per aconseguir treballs d’aquestes administracions 
mitjançant l’encàrrec corresponent. Alhora, la Llei pre
veu que es pugui crear un instrument per poder mante
nir i consolidar el treball en els àmbits penitenciari i de 
justícia juvenil en el tràfic econòmic privat, en preveure 
la creació d’una societat de capital íntegrament públic 
sotmesa a l’ordenament privat.»

Paràgraf setè

67 Esmena núm. 67
De modificació
G. Mixt (4)

«[…] incorporant-hi com a noves funcions la gestió de 
la formació professional per a l’ocupació i la gestió de 
la inserció laboral.»

Paràgrafs vuitè a dotzè

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
64, 65 i 67.

El ponent del Grup Mixt anuncia la retirada de l’esmena 
núm. 66.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 63.

Títol del Projecte

Text presentat

Projecte de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció (CIRE)
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Esmena núm. 10 de modificació

De l’apartat 3, de l’article 10: 

«[...] que es durà a terme pel sistema d’intervenció 
prèvia, de conformitat amb el que estableix la llei de 
finances públiques de Catalunya».

Esmena núm. 11 d’addició

De l’apartat 5, de l’article 14: 

«5. L’informe a que es refereix l’apartat 1 d’aquest ar
ticle es presentarà davant la comissió corresponent del 
Parlament de Catalunya».

Esmena núm. 12 de supressió

De l’article 16.

Esmena núm. 13 de supressió

De l’apartat 1, de la Disposició addicional Primera.

Esmena núm. 14 de supressió

De l’apartat 1, de la Disposició addicional Tercera.

Esmena núm. 15 de supressió

De la Disposició addicional Quarta.

Esmena núm. 16 de supressió

De la Disposició addicional Cinquena.

Esmenes a l’exposició de motius del projecte de llei 
de l’agència catalana d’inspecció de treball: 

Esmena núm. 17 de supressió

De l’apartat III.

Esmena núm. 18 de supressió

Del paràgraf setè, de l’apartat IX.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré

«[...] en matèria de treball, en virtut d’encàrrecs de ges
tió acordats de conformitat amb allò que preveu l’article 
15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener».

Esmena núm. 4 de modificació

De l’apartat 4, de l’article 2: 

«[...] pels òrgans del departament competent en matè-
ria de treball que la tinguin reglamentàriament atri
buïda».

Esmena núm. 5 de supressió

De la lletra j), de l’apartat 1, de l’article 3: 

«[...] confidencialitat, el sigil professional i la seguretat 
[...]».

Esmena núm. 6 de modificació

De la lletra a), de l’apartat 2, de l’article 3: 

«a) Eficàcia i eficiència en la funció inspectora, actu
ant sota els principis de legalitat, responsabilitat, unitat 
d’actuació, agilitat, eficàcia, coordinació, cooperació, 
especialització i objectivitat».

Esmena núm. 7 d’addició

De la lletra d), de l’apartat 2, de l’article 3: 

«d) Presumpció de veracitat de les actuacions inspecto
res, sens perjudici de les proves en contrari que puguin 
presentar les persones interessades».

Esmena núm. 8 de modificació

De la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 7: 

«b) Set vocals de l’Administració de la Generalitat, no
menats pel Govern, dels quals 4 ho són a proposta del 
departament competent en matèria de treball, i la resta 
a proposta cadascun d’ells dels departaments compe
tents en matèria d’indústria, governació i economia i 
finances».

Esmena núm. 9 d’addició

De l’apartat 2, de l’article 8: 

«[...] pel Govern un cop escoltat el Consell de Govern 
de l’Agència».
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Esmena núm. 4

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 2.2.

Esmena núm. 5

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 3 que passa a tenir la redacció 
següent

«El servei públic de la Inspecció de Treball a Catalu
nya i del seu personal es desenvolupa d’acord amb els 
principis generals de l’Estat social i Democràtic de Dret 
que consagra la Constitució espanyola i en els Convenis 
81,129 y 159 de l’Organització Internacional del Treball 
i a la Llei de l’Estat 42/1997, de 14 de novembre, Orde
nadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.»

Esmena núm. 6

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 4.1.

Esmena núm. 7

De supressió 

G. Mixt 

Supressió del Capítol II. Organització.

Esmena núm. 8

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 5.

Esmena núm. 9

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 6.

Esmena núm. 10

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 7.

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 62724)

A la Mesa del Parlament de Catalunya

José Domingo Domingo, Portaveu adjunt del Grup 
Mixt, d’acord amb allò previst a l’art. 107 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, presenta les següents 
esmenes a l’articulat del Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (N.T 200-00062/08).

Esmena núm. 1

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de tot el text del projecte de llei on el sintag-
ma nominal «Agencia Catalana d’Inspecció de Treball» 
serà substituït per «la inspecció de treball depenent de 
la Generalitat de Catalunya»

Esmena núm. 2

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 1.1 que passa a tenir la redacció 
següent

«Article 1. Agència Catalana d’Inspecció de Tre ball 
Objecte de la Llei

1. Es crea l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, 
com una entitat autònoma administrativa de la Gene
ralitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia 
i plena capacitat d’obrar per organitzar i exercir les 
com petències i les funcions que li atribueix la present 
Llei L’objecte d’aquesta llei és la regulació de les com
petències i funcions del servei públic de la Inspecció de 
Treball depenent de la Generalitat de Catalunya.»

Esmena núm. 3

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 1.2 que passa a tenir la redacció 
següent

«2. L’Agència té autonomia funcional, financera i de 
ges tió, i s’adscriu al Departament competent en ma
tèria de treball, al qual correspon exercir el control 
sobre l’activitat de l’Agència La Inspecció de Treball 
depenent de la Generalitat de Catalunya queda adscrita 
al Departament competent en matèria de treball.»



23 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 580

24

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Esmena núm. 19

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 16.3 que passa a tenir la redac-
ció següent

«3. Correspon a l’Agència al Departament competent en 
matèria de treball exercir les competències sobre el per-
sonal funcionari del cossos d’inspecció i de sub inspecció 
de l’ordre social. El departament competent [...]»

Esmena núm. 20

De supressió 

G. Mixt 

Supressió del Capítol V. Règim econòmic, de contrac-
tació i patrimonial.

Esmena núm. 21

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 17.

Esmena núm. 22

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 18.

Esmena núm. 23

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 19.

Esmena núm. 24

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 20.

Esmena núm. 25

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 21.1 que passa a tenir la redacció 
següent

«1. L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball La Ins
pecció de Treball depenent de la Generalitat de Cata

Esmena núm. 11

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 8.

Esmena núm. 12

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 9.

Esmena núm. 13

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 10.

Esmena núm. 14

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 11.

Esmena núm. 15

De supressió 

G. Mixt 

Supressió del Capítol III. Gestió de l’Agència.

Esmena núm. 16

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 12.

Esmena núm. 17

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 13.

Esmena núm. 18

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’article 14.
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la seva administració d’origen, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 86 i següents de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.»

Esmena núm. 29

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’apartat 2 de la Disposició Addicional 
Primera.

Esmena núm. 30

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de la Disposició Addicional Segona.

Esmena núm. 31

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’apartat 1 de la Disposició Addicional 
Tercera que passa a tenir la redacció següent

«1. El sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social 
a Catalunya es regirà pels Els principis generals de 
concepció única i integral, unitat de funció i d’actuació 
en totes les matèries de l’ordre social, ingrés únic als 
cossos del sistema i mobilitat entre administracions, en 
els termes i condicions que es determinin en els acords 
i normes de transferència, els convenis de col·laboració 
en matèria d’inspecció de treball i les normes de des
envolupament de la present Llei regiran l’actuació de 
la Inspecció de Treball depenent de la Generalitat de 
Catalunya.»

Esmena núm. 32

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’apartat 2 de la Disposició Addicional 
Tercera que passa a tenir la redacció següent

«2. El sistema d’informació de l’Agència Catalana 
d’Ins pecció de Treball garantirà l’existència d’una base 
de dades integrada i unitària del sistema d’Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, així com la seva interoperati
vitat i interconnexió. Els organismes i les entitats de les 
administracions públiques cediran a l’Agència La Gene
ralitat de Catalunya establirà un sistema d’informació 
de la Inspecció de Treball que garantirà la interopera
tivitat, interconnexió i existència d’una base de dades 
integrada, comuna i unitària del Sistema d’Inspecció de 
Treball i Seguretat Social. Les diferents Administracions 
Públiques cediran a la Inspecció de Treball depenent 
de la Generalitat les dades i la informació necessàries 

lunya, a través del Departament al que està adscrita, 
es coordi na i col·labora amb els departaments, òrgans i 
entitats públiques de la Generalitat de Catalunya [...]»

Esmena núm. 26

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 21.1 que passa a tenir la redacció 
següent

«2. L’Agència La Inspecció de Treball depenent de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
al que està adscrita, podrà subscriure convenis de col-
laboració amb organismes i entitats [...]»

Esmena núm. 27

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 22.1 que passa a tenir la redac-
ció següent

«1. L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball El De
partament de la Generalitat al que està adscrita la Ins
pecció de Treball col·labora i es coordina amb l’Admi-
nistració General de l’Estat i amb les administracions de 
les comunitats autònomes en els àmbits directament o 
indirectament relacionats amb la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, partici pant, en representació de la Ge-
neralitat de Catalunya, als organismes de coordinació 
i cooperació, bilateral i multilateral, establerts o que 
puguin establir-se.»

Esmena núm. 28

De modificació i addició

G. Mixt 

Modificació i addició d’un paràgraf a l’apartat 1 de la 
Disposició Addicional Primera que passa a tenir la re-
dacció següent

«1. Els personal funcionari públic i el personal laboral 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalu-
nya que siguin objecte de traspàs a la Generalitat per 
l’Administració General de l’Estat, en desenvolupament 
dels articles 170.2 i 138.2 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, quedaran adscrits en els termes i les con-
dicions que es determinin en els acords i normes de 
transferència.

El personal transferit: 

a) Mantindrà tots els seus drets a la seva Administració 
Pública d’origen.

b) Conservarà la seva condició de funcionari a l’Admi
nistració d’origen

c) Gaudirà del dret per a participar en totes aquelles 
convocatòries per a la provisió de llocs de treball de 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62774)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 107 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenten les següents esmenes a l’arti-
culat del text del Projecte de Llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (N. T. 200-00062/08).

A) Esmena núm. 1: 

Addició a l’Exposició de Motius, apartat IV, primer pa-
ràgraf, s’afegeix el següent redactat: 

«L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball és fruit 
de l’expressió de la capacitat d’autoorganització de 
la Generalitat, d’acord amb l’article 150 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, i de la voluntat de crear un 
model d’organització propi per a Catalunya que sigui 
congruent amb les característiques de la funció inspec-
tora, amb l’espai català de relacions laborals i amb el 
sistema productiu de l’economia catalana en la qual es 
desenvolupen, i que constitueixi el marc institucional 
per a la integració dels serveis d’inspecció de treball 
que siguin traspassats per l’Administració General de 
l’Estat»

B) Esmena núm. 2: 

Modificació a l’Exposició de Motius, apartat V, darrer 
paràgraf, queda redactat de la següent manera: 

«Per això, una de les finalitats destacades de la norma 
és la millora de l’eficàcia i l’eficiència de la Inspecció 
de Treball, mitjançant la incorporació d’una política de 
qualitat en la gestió del servei, flexibilitat en la seva 
organització, innovació, millora contínua i adaptació 
al caràcter dinàmic i canviant de l’entorn social, eco-
nòmic i productiu en què es desenvolupen les relacions 
laborals, que li permeti atendre amb eficiència les de
mandes satisfer les expectatives de les empreses, de les 
persones treballadores i dels agents socials i econòmics 
de Catalunya».

C) Esmena núm. 3: 

Addició a l’Exposició de Motius, apartat VIè, darrer 
paràgraf, s’afegeix el següent redactat: 

«D’altra banda, i en base al que preveu l’article 136 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, s’amplia la capa-
citat de control de la Generalitat de Catalunya sobre 
el compliment de les normes de prevenció de riscs la-
borals, mitjançant la creació d’un cos de subinspecció 
de seguretat i salut en el treball, per a la vigilància i el 
control de les normes de seguretat i salut en el treball 

per a l’adequat exercici de la funció d’inspecció en totes 
les matèries de l’ordre social, de conformitat amb el que 
preveu la Llei ordenadora [...]»

Esmena núm. 33

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de la Disposició Addicional Cinquena.

Esmena núm. 34

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’apartat 1 de la Disposició Transitòria 
Primera.

Esmena núm. 35

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de la Disposició Transitòria Quarta.

Esmena núm. 36

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de la Disposició Final Primera.

Esmena núm. 37

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’apartat 2 de la Disposició Final Segona 
que passa a tenir la redacció següent

«2. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà als vint dies 
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Cata lunya.»

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2009

José Domingo Domingo 
Portaveu adjunt GP Mixt
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tències inspectores, quan així ho estableixi una norma 
legal.

c) La investigació dels accidents de treball i les malal-
ties professionals previstos en la normativa de preven-
ció de riscos laborals i l’emissió dels informes derivats 
d’aquestes actuacions.

d) La conciliació i la mediació en els conflictes laborals, 
quan sigui acceptada per les parts, sense perjudici del 
que disposa la Llei de procediment laboral, així com 
l’arbitratge voluntari, a petició de les parts, en conflictes 
laborals o d’altres que expressament se sol·licitin.

1.2 L’assessorament i el suport tècnic en matèria de pre-
venció de riscos laborals per al desenvolupament de la 
funció inspectora de vigilància del compliment de les 
normes de seguretat i salut en el treball.

1.3 Qualsevol altres funcions que li puguin ser atribuï-
des en el marc competencial del present article 2.

2 Quan per qualsevol mitjà vàlid en dret així s’establei-
xi, l’Agència assumirà l’exercici de la funció pública 
d’inspecció en les matèries de l’ordre social competèn-
cia de l’Administració General de l’Estat.

3 L’Agència assumeix podrà assumir les funcions tèc-
niques d’assistència, cooperació i seguiment de mesures 
de prevenció de riscos laborals, que li siguin atribuïdes 
pel departament competent en matèria de treball.

4 La potestat sancionadora en les matèries de l’ordre 
social competència de la Generalitat s’exercirà pels òr-
gans del departament competent en matèria de treball 
que la tinguin atribuïda».

G) Esmena núm. 7

Modificació de l’article 4 queda redactat de la següent 
manera: 

«Article 4

Règim jurídic

1 L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball actuarà 
amb submissió al dret públic, i es regeix per la present 
Llei, les seves normes de desenvolupament i les dispo-
sicions reguladores de les entitats autònomes adminis-
tratives de la Generalitat.

2 L’exercici de la funció pública d’inspecció de treball 
es regeix pel que disposen els convenis números 81 i 
129 de l’Organització Internacional del Treball, relatius 
a la Inspecció de Treball, la normativa reguladora de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social i la legislació 
sobre infraccions i sancions en l’ordre social., dictades 
per l’Estat i la Generalitat de Catalunya en l’exercici 
de les seves respectives competències.

3 L’exercici de les funcions d’assessorament i suport tèc-
nic en matèria de seguretat i salut laboral es regeix per 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs 
laborals i la normativa de seguretat i salut en el treball. 
dictades per l’Estat i la Generalitat de Catalunya, la 
present Llei i les seves normes de desenvolupament.

i en el qual s’integraran els tècnics habilitats, en con-
gruència amb la Moció 19/VIII, de 20 de desembre de 
2007, del Parlament de Catalunya».

D) Esmena núm. 4

Modificació a l’Exposició de Motius, apartat VIIè, dar-
rer paràgraf, queda redactat de la següent manera: 

La Llei incorpora també els principis d’unitat i integra-
ció del sistema d’inspecció, unitat de funció i d’actuació 
en totes les matèries de l’ordre social, unitat d’ingrés 
i mobilitat entre administracions, fruit dels acords de 
10 de gener de 2008 i 21 de juliol de 2009, assolits per 
la Comissió Bilateral Generalitat  Estat en el procés 
de negociació del traspàs, en els Acords estratègics per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana i al Parlament de 
Catalunya.

E) Esmena núm. 5

Addició s’afegeix el fonament IX, a l’Exposició de Mo-
tius, amb el text següent, a partir del qual la resta dels 
fonaments s’han de renumerar.

IX

Aquesta Llei es dicta, doncs, en base als articles 150 i 
136 de l’Estatut d’autonomia, en relació amb les compe
tències atribuïdes als article 170.2, 138.2 i 124 del ma
teix Estatut, i resulta, al mateix temps, respectuosa amb 
les competències que l’article 149.1.8 de la Constitució 
atribueix a l’Estat sobre les bases del règim jurídic de 
les administracions públiques i del règim estatutari, així 
com amb la normativa reguladora de la funció pública 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, dictada a 
l’emparament de l’article 149.1.7 de la Constitució.

F) Esmena núm. 6: 

Modificació a l’article 2 es substitueixen les numeraci-
ons i el temps verbal del punt 3.

«1 Correspon a l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball l’exercici de les competències i les funcions 
següents: 

1.1 La potestat pública d’inspecció en els àmbits mate-
rials de l’ordre social competència de la Generalitat de 
Catalunya, que comprèn les funcions següents: 

a) La funció de vigilància i exigència del compliment 
de les normes legals, reglamentàries i del contingut nor-
matiu dels convenis col·lectius, en els àmbits de l’ordre 
social que li corresponguin o li puguin correspondre.

b) La funció d’assistència tècnica a empreses i treballa-
dors/ores en ocasió de l’exercici de la funció inspectora, 
a entitats i organismes de la Seguretat Social i altres 
òrgans de les administracions públiques, en els àmbits 
i matèries de l’ordre social de la seva competència, així 
com l’emissió dels informes que puguin ser demanats 
pels òrgans judicials en l’àmbit de les funcions i compe-
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«Article 15

Personal de l’Agencia

5 La política de recursos humans de l’Agència promourà 
el desenvolupament personal i professional del personal 
al seu servei per garantir l’eficaç acompliment de les 
funcions que té encomanades i la millora del servei a 
la ciutadania. Entre Un dels ells seus eixos prioritaris 
es estarà la integració del principi d’igualtat de tracte 
i d’oportunitats d’homes i dones i del principi de no 
discriminació per qualsevol raó, així com la formació 
inicial i el perfeccionament continu i preceptiu dels co-
neixements, les capacitats i les competències tècniques 
i professionals del personal de l’Agència, que es durà a 
terme per part de la Generalitat de Catalunya».

K) Esmena núm. 11

Modificació a l’article 16 queda redactat de la següent 
manera: 

Article 16

Cossos d’inspectors/ores i de subinspectors/ores ads-
crits a l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball

1 L’exercici de la funció d’inspecció en l’ordre social és 
reservat a personal funcionari de carrera del Cos Supe
rior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, del Cos 
de Subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social i del 
Cos de Subinspecció de Seguretat i Salut en el Treball a 
que fa referència aquesta llei. dels cossos d’inspectors/
ores i subinspectors/ores establerts, o que es puguin 
establir normativament. La seva situació jurídica i con-
dicions de servei els garanteix l’estabilitat, l’objectivitat, 
la imparcialitat i la independència tècnica davant els 
canvis de govern i front a qualsevol influència exterior 
indeguda, que prescriuen els convenis número 81 i 129 
de l’Organització Internacional del Treball, la norma-
tiva sobre Inspecció de Treball i Seguretat Social i la 
present Llei.

2. El seu règim jurídic així com llurs processos d’in-
grés, selecció, formació, perfeccionament, especialit-
zació, provisió de llocs de treball, mobilitat i règim 
disciplinari es regeix per les normes reguladores dels 
seus respectius cossos de pertinença, exercint les seves 
funcions i competències d’acord amb la normativa a 
que fa referència l’article 4.2 d’aquesta llei.

3. Els/les inspectors/ores de Treball i Seguretat Soci-
al i els/les subinspectors/ores d’Ocupació i Seguretat 
Social que depenguin orgànica i funcionalment de la 
Generalitat de Catalunya, tenen garantits els princi
pis d’unitat d’ingrés, mobilitat entre administracions 
i unitat de funció i d’actuació inspectora en totes les 
matèries de l’ordre social regulats en la normativa de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social i recollits en els 
acords i normes de transferència en matèria d’inspecció 
de treball i seguretat social.

Les funcions de la Generalitat de Catalunya i la seva 
cooperació institucional sobre llurs processos d’ingrés, 
selecció, formació, perfeccionament, especialització, 
provisió de llocs de treball, mobilitat entre administra-

4 Els actes que dictin els òrgans de l’Agència en l’exer-
cici de les seves funcions es regiran per les normes re-
guladores de la funció d’inspecció de treball, les normes 
de dret administratiu sancionador en l’ordre social i la 
normativa sobre el règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu que li siguin 
d’aplicació.

5 El règim de responsabilitat patrimonial de l’Agència, 
de les seves autoritats, del personal funcionari i del per-
sonal laboral és el que estableix amb caràcter general 
per a l’Administració de la Generalitat.»

H) Esmena núm. 8: 

Modificació de l’article 7, 1, Consell de Govern, queda 
redactat de la següent manera: 

«Article 7

Consell de govern

1 El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern i 
d’alta direcció de l’Agència. Està compost per: 

a) La Presidència, que tindrà vot diriment.

b) Set vocals de l’Administració, amb veu i vot, no-
menats pel Govern a proposta del/de la conseller/a del 
departament competent en matèria de treball. Quatre 
dels vocals ho seran en representació d’aquest departa
ment, i la representació de la resta de vocals s’establirà 
reglamentàriament. En els seus nomenaments s’atendrà 
el principi de presència equilibrada entre dones i ho-
mes en els termes establerts per a l’Administració de 
la Generalitat.

c) El director/a de l’Agència, amb veu i sense vot».

I) Esmena núm. 9

Modificació a l’article 13 queda redactat de la següent 
manera: 

«Article 13

Qualitat del servei

L’Agència promourà l’adopció d’estratègies de qualitat 
en la gestió per millorar l’eficàcia i l’eficiència de la 
Inspecció de Treball i consolidar una cultura d’atenció 
a la ciutadania, d’innovació i de millora contínua. Amb 
aquestes finalitats i, entre d’altres possibles, es dotarà 
de les polítiques i instruments següents: 

a) Una política de qualitat en la gestió del servei que 
permeti atendre satisfer amb eficiència les demandes 
expectatives de les empreses, dels/de les treballadors/
ores i dels/de les agents socials de Catalunya.

J) Esmena núm. 10

Modificació a l’article 15, paràgraf cinquè, queda redac-
tat de la següent manera: 
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O) Esmena núm. 15

Addició a l’apartat 7 de la disposició addicional cin-
quena, Cos de Subinspecció de Seguretat i Salut en el 
Treball, queda redactat de la següent manera: 

«Disposició Addicional Quarta

Cos de Subinspecció de Seguretat i Salut en el Treball

7. La normativa de desenvolupament de la present Llei 
establirà els sistemes de selecció, requisits i condicions 
d’ingrés al cos de subinspecció de Seguretat i Salut en 
el Treball de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la normativa sobre 
funció pública de la Generalitat de Catalunya. Per ac-
cedir es requereix una diplomatura universitària, un 
títol del primer cicle d’una llicenciatura o un d’equiva
lent de l’àrea de ciències experimentals o ensenyaments 
tècnics».

P) Esmena núm. 16

Modificació a la Disposició Transitòria Segona, queda 
redactat de la següent manera: 

«Disposició transitòria 

– Segona

Cooperació institucional en matèria d’inspecció de tre-
ball i seguretat social

La cooperació institucional en matèria d’inspecció de 
treball i seguretat social entre la Generalitat i l’Admi-
nistració General de l’Estat, en l’àmbit territorial de 
Ca talunya, s’articularà a través dels mecanismes de col-
laboració i coordinació bilateral actualment establerts, 
fins que s’estableixin nous els mecanismes de cooperació 
institucional».

Q) Esmena núm. 17 

Supressió de la disposició derogatòria.

R) Esmena núm. 18

Modificació de la Disposició Final Primera, queda re-
dactada de la següent manera: 

«– Primera

Desenvolupament normatiu i inici d’activitats

1. S’autoritza el Govern i el conseller o consellera del 
departament competent en matèria d’inspecció de tre
ball per dictar les disposicions reglamentàries necessà-
ries per al desenvolupament i l’aplicació de la present 
Llei.

2. Els Estatuts de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball així com les disposicions i les mesures necessà
ries per el inici de les seves activitats, s’han d’aprovar 
en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en 
vigor de la Llei.

cions i règim disciplinari s’exerceix, mitjançant l’Agèn
cia, de conformitat amb el que preveuen els acords i 
normes de transferència, la normativa reguladora de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social i els convenis 
de col·laboració en aquesta matèria.

4 Correspon a l’Agència exercir les competències so-
bre el personal inspector i subinspector funcionari del 
cossos d’inspecció i de subinspecció de l’ordre social. 
El departament competent en matèria de funció pública 
emetrà informe previ sobre les ofertes públiques d’ocu-
pació i els processos de selecció i promoció professional 
i l’aprovació, modificació i supressió de les seves relaci-
ons de llocs de treball.

L) Esmena núm. 12

Modificació a l’article 22, paràgraf segon, queda redac-
tat de la següent manera: 

«Article 22

Col·laboració en matèria d’inspecció de treball i segu-
retat social.

2 En l’àmbit territorial de Catalunya, l’Agència coopera 
i es coordina amb l’Administració General de l’Estat 
per garantir l’eficàcia de la funció inspectora en totes 
les matèries de l’ordre social, mitjançant el Consorci 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social o un al
tre mecanisme de cooperació, de conformitat amb als 
convenis de col·laboració subscrits entre ambdues ad-
ministracions.

M) Esmena núm. 13

Modificació a la Disposició Addicional Primera, Ads-
cripció de personal, punt 1 queda redactat de la següent 
manera: 

«Disposició Addicional

Primera

Adscripció de personal

1. Els personal funcionari públic i el personal laboral 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalu-
nya que siguin objecte de traspàs a la Generalitat per 
l’Administració General de l’Estat, en desenvolupament 
dels articles 170.2 i 138.2 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, quedaran automàticament adscrits orgàni
ca i funcionalment a l’Agència des de la data d’inici 
de les seves activitats, en les mateixes circumstàncies 
que s’especifiquen en els seus respectius expedients de 
personal i de conformitat amb els acords i normes de 
transferència.

N) Esmena núm. 14.

Supressió de la Disposició Addicional Quarta, relativa als 
Inspectors/ores de Treball i Seguretat Social i subinspec-
tors/ores d’Ocupació i Seguretat Social. A partir d’aquí, 
cal renumerar la resta de Disposicions Addicio nals.
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Esmena núm. 3 d’addició: article 2, apartat 1, nova 
lletra b’).

S’addiciona una nova lletra b’) a l’apartat 1 de l’article 
2, amb la següent redacció: 

«b’) (nova) La funció de vigilància i observació activa 
de les novetats de l’ordre social relacionades amb el tre
ball, tot exercint una funció d’identificació i catalització 
de nous aspectes, pràctiques o elements.»

Esmena núm. 4 d’addició: article 2, apartat 1, nova 
lletra b’’).

S’addiciona una nova lletra b’’) a l’apartat 1 de l’article 
2, amb la següent redacció: 

«b’’) (nova) La recerca, desenvolupament i innovació 
en matèria de prevenció de riscos, així com la millora 
en la detecció de les malalties professionals, per tal de 
poderles identificar i ferne el seguiment.»

Esmena núm. 5 d’addició: article 2, apartat 1, nova 
lletra b’’’).

S’addiciona una nova lletra b’’’) a l’apartat 1 de l’article 
2, amb la següent redacció: 

«b’’’) (nova) Col·laborar en la formació en seguretat 
i salut laboral, potenciar la inclusió de forma trans
versal dels aspectes de prevenció de riscos laborals en 
el conjunt de les matèries impartides en l’àmbit de la 
universitat i millorar els continguts de la formació en 
prevenció en la formació professional, i en aquells al
tres àmbits que hi puguin estar relacionats.»

Esmena núm. 6 de modificació i addició: article 2, 
apartat 3.

Es modifica i s’addicionen nous incisos a l’apartat 3 de 
l’article 2, que queda redactada de la següent manera: 

«3. L’Agència assumirà les funcions tècniques d’assis-
tència, emissió d’informes, cooperació i seguiment de 
mesures i processos de prevenció de riscos laborals i 
de qualsevol altre aspecte de l’ordre social, que li si-
guin atribuïdes pel departament competent en matèria 
de treball».

Esmena núm. 7 de modificació: article 3, apartat 
1, lletra e).

Es modifica la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 3, que 
queda redactada de la següent manera: 

«e) Secret professional, abstenint-se de divulgar, encara 
després d’haver deixat el servei, la informació, els as-
sumptes, les dades o els antecedents que es coneguin 
en ocasió de les seves actuacions.»

3. L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball iniciarà 
les seves activitats al mes següent de l’aprovació dels 
seus Estatuts en la data que es determini per Ordre del 
conseller o consellera del departament competent en 
matèria de treball.»

S) Esmena núm. 19

Modificació de la Disposició Final Segona, queda re-
dactada de la següent manera: 

– Segona

Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2009

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GP SOC - CpC; Anna 
Simó i Castelló, GP ERC; Dolors Camats i Luis, Por-
taveu Portaveu ICV - EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62791)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 107 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
al Projecte de Llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball. (Tram. 200-00062/08).

Esmena núm. 1 de modificació: article 2, apartat 
1, lletra a), punt 4.

Es modifica el punt 4 de la lletra a) de l’apartat 1 de 
l’article 2, que queda redactada de la següent manera: 

4. La conciliació i la mediació en els conflictes labo-
rals, quan sigui acceptada per les parts, sense perjudici 
del que disposa la Llei de procediment laboral, així 
com l’arbitratge voluntari, a petició d’ambdues parts, 
en conflictes laborals o d’altres que expressament se 
sol·licitin».

Esmena núm. 2 d’addició: article 2, apartat 1, lle
tra a), nou punt 5.

S’addiciona un nou punt 5 de la lletra a) de l’apartat 1 
de l’article 2, amb la següent redacció: 

«5. (nou) La funció de vigilància i control en matèria 
d’autoritzacions de treball de les persones estrangeres 
que desenvolupin una relació laboral a Catalunya.»
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Esmena núm. 14 d’addició: article 5, nova lletra d).

S’addiciona una nova lletra d) a l’article 5, amb la se-
güent redacció: 

«d) (nova) El seu òrgan assessor, que és el Consell As
sessor.

Esmena núm. 15 d’addició: article 7, apartat 1, 
lletra b).

S’addicionen dos nous incisos a la lletra b) de l’apartat 
1 de l’article 7, amb la següent redacció: 

«b) Set vocals de l’Administració, amb veu i vot, no-
menats pel Govern a proposta del/de la conseller/a del 
departament competent en matèria de treball, quatre 
dels quals ho seran en representació d’aquest departa-
ment i un en representació del departament competent 
en matèria de salut. En els seus nomenaments s’atendrà 
el principi de presència equilibrada entre dones i homes 
en els termes establerts per a l’Administració de la Ge-
neralitat i es vetllarà per a què s’incloguin representants 
del cossos d’inspectors i de subinspectors.»

Esmena núm. 16 de modificació: article 7, apartat 
3, lletra b).

Es modifica la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 7, que 
queda redactada de la següent manera: 

«b) Establir les línies prioritàries d’actuació de l’Agèn-
cia, aprovant la proposta de contracte programa».

Esmena núm. 17 de modificació: article 7, apartat 
3, lletra f).

Es modifica la lletra f) de l’apartat 3 de l’article 7, que 
queda redactada de la següent manera: 

«f) Aprovar els criteris per mesurar el compliment del 
contracte programa i l’avaluació de l’eficàcia, l’eficièn-
cia i la qualitat del servei prestat per l’Agència.»

Esmena núm. 18 de modificació: article 8, apartat 
3, lletra e).

Es modifica la lletra e) de l’apartat 3 de l’article 8, que 
queda redactada de la següent manera: 

«e) Executar el contracte programa i els plans anuals 
d’actuació.»

Esmena núm. 19 de modificació: article 9, apartat 
2, lletra a).

Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 9, que 
queda redactada de la següent manera: 

«a) Elaborar l’avantprojecte del contracte programa 
d’acord amb les directrius fixades pel departament 

Esmena núm. 8 de modificació: article 3, apartat 
1, lletra j).

Es modifica la lletra j) de l’apartat 1 de l’article 3, que 
queda redactada de la següent manera: 

«j) Transparència de la informació, garantint la confi-
diencialitat, el secret professional i la seguretat de les 
dades amb el suport de la infraestructura tecnològica 
adequada».

Esmena núm. 9 d’addició: article 3, apartat 1, nova 
lletra m).

S’addiciona una nova lletra m) a l’apartat 1 de l’article 
3, amb la següent redacció: 

«m) (nova) Racionalització i eficiència en els processos 
relacionats amb la funció inspectora.»

Esmena núm. 10 d’addició: article 3, apartat 1, 
nova lletra n).

S’addiciona una nova lletra n) a l’apartat 1 de l’article 3, 
amb la següent redacció: 

«n) (nova) Transparència pel que fa a la fixació de crite
ris i objectius en tots els seus àmbits d’activitat.»

Esmena núm. 11 d’addició: article 3, apartat 1, 
nova lletra o).

S’addiciona una nova lletra o) a l’apartat 1 de l’article 3, 
amb la següent redacció: 

«o) (nova) Transparència i publicitat en la determinació 
de les retribucions i complements a percebre per part 
del personal al servei de l’Agència Catalana d’Inspec
ció de Treball.»

Esmena núm. 12 d’addició: article 3, apartat 2, 
lletra a).

S’addiciona un nou incís a la lletra a) de l’apartat 2 de 
l’article 3, amb la següent redacció: 

«a) Qualitat, eficàcia i eficiència de la funció inspec-
tora, actuant amb subjecció als principis de concepció 
única i integral del sistema d’inspecció, planificació, 
unitat de funció i d’actuació, combinant la polivalència 
i l’especialització.»

Esmena núm. 13 d’addició: article 3, apartat 2, 
lletra b).

S’addiciona un nou incís a la lletra b) de l’apartat 2 de 
l’article 3, amb la següent redacció: 

«b) Confidiencialitat de les denúncies i de les persones 
denunciants i denunciades».
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Esmena núm. 23 de modificació: article 12.

Es modifica l’article 12, que queda redactat de la se-
güent manera: 

«Article 12. Contracte programa.

1. Les relacions de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball amb el departament competent en matè ria de tre-
ball, s’articulen a través d’un contracte programa, de 
caràcter temporal, en el qual es definirà el programa 
de actuació, d’inversions i de finançament de l’Agencia 
per al període plurianual que es determini. L’activitat  
a desenvolupar anualment per l’Agència, en execució del 
contracte programa, es concretarà en els plans anuals 
d’actuació.

2. El contracte programa ha d’establir, com a mínim 
i per al període de la seva vigència, els aspectes se-
güents: 

a) La definició dels objectius a assolir, els criteris d’ac-
tuació i els resultats previstos.

b) Les previsions màximes de plantilla de personal i el 
marc d’actuació en matèria de gestió de recursos hu-
mans.

c) Els recursos personals, materials i pressupostaris que 
s’han d’aportar per a la consecució dels objectius i els 
resultats previstos.

d) Els efectes associats al grau de compliment dels ob-
jectius establerts així com l’import de la massa salarial 
destinada al complement de productivitat o concepte 
equivalent.

e) Els instruments de seguiment, control i avaluació.

f) El termini de vigència.

3. El contracte programa s’aprovarà per ordre conjunta 
dels/de les consellers/eres dels departaments compe-
tents en matèria de treball, finances, organització de 
l’Administració i funció pública.»

Esmena núm. 24 d’addició: article 12, apartat 2, 
lletra b).

S’addiciona un nou incís a la lletra b) de l’apartat 2 de 
l’article 12, amb la següent redacció: 

«b) Les previsions màximes de plantilla de personal i 
el marc d’actuació en matèria de gestió de recursos hu-
mans, amb la corresponent relació de llocs de treball, 
anualment actualitzada».

Esmena núm. 25 d’addició: article 12, apartat 2, 
lletra f).

S’addiciona un nou incís a la lletra f) de l’apartat 2 de 
l’article 12, amb la següent redacció: 

«f) El termini de vigència, que en cap cas serà inferior 
a 3 anys.»

d’adscripció per a la seva remissió al Consell de Govern, 
així com dels plans anuals d’actuació.»

Esmena núm. 20 de modificació: article 10, apar
tat 1.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 10, que queda redac-
tada de la següent manera: 

«1. Una Comissió de seguiment del Consell de Govern 
de l’Agència serà l’òrgan de control de l’execució del 
contracte programa i dels plans anuals d’actuació.»

Esmena núm. 21 d’addició: nou article 10 bis.

S’addiciona un nou article 10 bis, amb la següent re-
dacció: 

«Article 10 bis. (nou)

1. El Consell Assessor de l’Agència Catalana d’Inspec
ció de Treball el presideix el president o presidenta de 
l’Agència, i està integrat per deu representants elegits 
d’entre els sindicats més representatius, les organitza
cions empresarials, els col·legis professionals i les ins
titucions acadèmiques, de la manera que reglamentà
riament es determini.

2. Correspon al Consell Assessor: 

a) Proposar, juntament amb el president o la presiden
ta de l’Agència, les persones que hauran d’integrar la 
Junta de Govern.

b) Informar amb caràcter previ l’avantprojecte de pres
supost de l’Agència.

c) Ser informat del programa d’actuació de l’Agència i 
sobre el compliment dels objectius fixats en el mateix.

d) Aquelles altres funcions que li puguin ser atribuïdes 
en el Reglament de règim interior.»

Esmena núm. 22 d’addició: article 11, nou apartat 3.

S’addiciona un nou apartat 3 a l’article 11, amb la se-
güent redacció: 

«3. (nou) La Comissió de Condicions de Treball de la 
Inspecció de Treball és l’òrgan de participació sindi
cal dels funcionaris pertanyents a l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball. Mitjançant les normes de des
envolupament de la Llei es determinaran les funcions 
informatives i consultives de la Comissió en garantia 
del exercici dels drets de llibertat sindical dels recursos 
humans de l’Agència».
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Esmena núm. 30 d’addició: article 16, nous apar
tats.

S’addicionen dos nous apartats a l’article 16, amb la 
següent redacció: 

«1 bis. (nou) L’ingrés al Cos d’Inspecció de Treball 
s’efectuarà mitjançant oposició a la que podran accedir 
els nacionals espanyols, majors d’edat, en possessió de 
titulació superior, d’acord amb la normativa comuna 
de ingrés a la funció pública.

1 ter. (nou) Les competències relatives al règim jurídic 
de les persones funcionàries públiques corresponen a 
l’Administració General de Catalunya, en els termes 
previstos en l’article 138.2, 165.1b) i 170.2 del Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.»

Esmena núm. 31 d’addició: article 16, apartat 2.

S’addiciona un nou incís a l’apartat 2 de l’article 16,, 
amb la següent redacció: 

«2. El seu règim jurídic així com llurs processos d’in-
grés, selecció, formació, perfeccionament, especialit-
zació, provisió de llocs de treball, mobilitat i règim 
discipli nari es regeix per aquesta Llei, les normes re
glamentaries que la desenvolupin i per les normes regu-
ladores dels seus res pectius cossos de pertinença.»

Esmena núm. 32 d’addició: article 22, apartat 1.

S’addiciona un nou incís a l’apartat 1 de l’article 22,, 
amb la següent redacció: 

«1. L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball col·labora 
i es coordina amb l’Administració General de l’Estat i 
amb les administracions de les comunitats autònomes 
en els àmbits directament o indirectament relacionats 
amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, partici-
pant, en representació de la Generalitat de Catalunya, 
als organismes de coordinació i cooperació, bilateral i 
multilateral, establerts o que puguin establir-se, inclosos 
els d’àmbit local i també internacional.»

Esmena núm. 33 d’addició: disposició addicional 
primera, apartat 1.

S’addiciona un nou incís a l’apartat 1 de la disposició 
addicional primera, amb la següent redacció: 

«1. Els personal funcionari públic i el personal laboral 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalu-
nya que siguin objecte de traspàs a la Generalitat per 
l’Administració General de l’Estat, en desenvolupament 
dels articles 138.2, 165.1.b) i 170.2 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, quedaran automàticament adscrits 
a l’Agèn cia des de la data d’inici de la seva efectivitat, 
en els termes i les condicions que es determinin en les 
normes de desenvolupament de la present Llei i en els 
acords i normes de transferència».

Esmena núm. 26 de modificació: article 14, apar
tat 2.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14, que queda redac-
tada de la següent manera: 

«2. També s’elaborarà un informe anual de gestió que 
contindrà un balanç dels resultats obtinguts en relació 
amb els objectius previstos en els plans d’actuació. Al 
termini de la seva vigència s’elaborarà un informe inte-
grat sobre el grau d’execució del contracte programa».

Esmena núm. 27 d’addició: article 14, nou apartat 5.

S’addiciona un nou apartat 5 de l’article 14, amb la se-
güent redacció: 

«5. (nou) Les persones que ocupin la presidència de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, el Consell 
de Govern, la Direcció i el Consell Assessor comparei
xeran amb una periodicitat anual davant de la comissió 
corresponent del Parlament de Catalunya per tal de 
presentar i discutir l’Informe Anual de l’Agència.»

Esmena núm. 28 d’addició: article 15, apartat 5.

S’addicionen dos nous incisos a l’apartat 5 de l’article 
15, amb la següent redacció: 

«5. La política de recursos humans de l’Agència tindrà 
com a finalitat el desenvolupament personal i profes-
sional i del personal al seu servei per garantir l’eficaç 
acompliment de les funcions que té encomanades i la 
millora del servei a la ciutadania, així com promoure la 
carrera professional dels integrants de l’Agència. Entre 
els seus eixos prioritaris estarà la integració del principi 
d’igualtat de tracte i d’oportuni tats d’homes i dones i del 
principi de no discriminació per qualsevol raó, així com 
la formació inicial i el per feccionament continu dels co-
neixements, les capacitats i les competències tècniques 
i professionals del personal de l’Agència, que es durà 
a terme per part de la Generalitat de Catalunya mit
jançant l’Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de Catalunya».

Esmena núm. 29 de supressió: article 16, apartat 1.

Se suprimeix l’incís «davant els canvis de govern i» 
de l’apartat 1 de l’article 16, que queda redactat de la 
següent manera: 

«1. L’exercici de la funció d’inspecció en l’ordre social 
és reservat a personal funcionari de carrera dels cossos 
d’inspectors/ores i subinspectors/ores establerts, o que 
es puguin establir normativament. La seva situació ju-
rídica i condicions de servei els garanteix l’estabilitat, 
l’objectivitat, la imparcialitat i la independència tècnica 
front a qualsevol influència exterior indeguda, que pres-
criuen els convenis número 81 i 129 de l’Organització 
Internacional del Treball, la normativa sobre Inspecció 
de Treball i Seguretat Social i la present Llei.»
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S’habilita al Govern de la Generalitat de Catalunya 
a crear l’Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de Catalunya, adscrita a l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball, que tingui com a objectiu poten
ciar el sistema de la inspecció de treball a Catalunya, 
mitjançant la formació en aquest àmbit.

En aquest sentit, l’Escola de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de Catalunya tindrà encarregada la 
funció de formació i promoció dels inspectors i subins
pectors adscrits a l’Agència, així com la promoció de 
l’estudi, la investigació i el debat de les noves situacions 
amb impacte en la formació inspectora. Així com la 
formació dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya que 
vulguin participar en processos de selecció per a acce
dir al cos d’Inspectors de Treball i Seguretat Social i al 
cos de Subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social.»

Esmena núm. 39 d’addició: nova disposició addicio
nal.

S’addiciona una nova disposició addicional, amb la se-
güent redacció: 

«Disposició addicional (nova).

Per tal de tendir a la simplificació administrativa, es 
faculta a la Generalitat de Catalunya per negociar amb 
l’Administració General de l’Estat un conveni que porti 
a la unificació del Cos de Subinspectors d’Ocupació i 
Seguretat Social i el Cos de Subinspecció de Seguretat 
i Salut en el Treball creat en la present Llei.»

Esmena núm. 40 d’addició: nova disposició addicio
nal.

S’addiciona una nova disposició addicional, amb la se-
güent redacció: 

«Disposició addicional (nova).

S’autoritza a la Generalitat de Catalunya per negoci
ar amb l’Administració General de l’Estat un conveni 
pel qual es garanteixi que els inspectors integrants de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball puguin ac
cedir a totes les dades relacionades amb les seves fun
cions, incloses les de la Seguretat Social.»

Esmena núm. 41 d’addició: nova disposició tran
sitòria.

S’addiciona una nova disposició transitòria, amb la se-
güent redacció: 

«Disposició transitòria (nova).

1. Amb caràcter excepcional, transitori i per una sola 
vegada, es convoca un procés selectiu, en torn de re
serva especial, per concurs d’oposició, per a accedir a 
la condició de funcionari o funcionària de les diferents 
escales i cossos de l’Administració General establerts 
per la Llei de la funció pública de l’Administració de 
la Generalitat.

Esmena núm. 34 de supressió: disposició addicional 
tercera, apartat 1.

Se suprimeix l’incís «en els termes i condicions que 
es determinin en els acords i normes de transferència, 
els convenis de col·laboració en matèria d’inspecció de 
treball i les normes de desenvolupament de la present 
Llei» de l’apartat 1 de la disposició addicional tercera, 
que queda redactat de la següent manera: 

«1. El sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social 
a Catalunya es regirà pels principis generals de concep-
ció única i integral, unitat de funció i d’actuació en totes 
les matèries de l’ordre social, ingrés únic als cossos del 
sistema i mobilitat entre administracions.»

Esmena núm. 35 d’addició: disposició addicional 
quarta, nou paràgraf.

S’addiciona un nou paràgraf a la disposició addicional 
quarta, amb la següent redacció: 

«Mitjançant un conveni entre la Generalitat de Cata
lunya i l’Administració General de l’Estat es regularà 
la participació de la Generalitat de Catalunya en els 
processos d’ingrés, selecció, formació, perfeccionament, 
especialització, provisió de llocs de treball, permanència 
en l’administració de destí, mobilitat entre administra
cions i règim disciplinari.»

Esmena núm. 36 d’addició: disposició addicional 
cinquena, apartat 8, nou paràgraf.

S’addiciona un nou paràgraf a l’apartat 8 de la disposi-
ció addicional cinquena, amb la següent redacció: 

«El personal funcionari que s’integri quedarà en situ
ació d’excedència voluntària per incompatibilitat res
pecte al seu cos d’origen».

Esmena núm. 37 d’addició: nova disposició addicio
nal.

S’addiciona una nova disposició addicional, amb la se-
güent redacció: 

«Disposició addicional (nova). Integració dels Centres 
de Seguretat i Salut en el Treball i de les Unitats de 
Salut Laboral.

Els Centres de Seguretat i Salut en el Treball i de les 
Unitats de Salut Laboral s’integraran a l’Agència Ca
talana d’Inspecció de Treball, en els termes que s’esta
bleixin reglamentàriament.»

Esmena núm. 38 d’addició: nova disposició addicio
nal.

S’addiciona una nova disposició addicional, amb la se-
güent redacció: 

«Disposició addicional (nova). Creació de l’Escola de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya.
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compartida consistent en la gestió del règim econòmic 
de la Seguretat Social».

Esmena núm. 44 d’addició: exposició de motius, 
apartat III, paràgraf quart.

S’addiciona un nou incís en el paràgraf quart de l’apartat 
III de l’Exposició de Motius, amb la següent redacció: 

«El principal objectiu d’aquesta Llei és, per tant, desen-
volupar l’Estatut d’autonomia de Catalunya, donant 
compliment als seus articles 138.2, 165.1.b) i 170.2 mit-
jançant la creació d’una Agència Catalana d’Inspecció 
de Tre ball a través de la qual la Generalitat exercirà la 
funció d’inspecció de treball en les matèries de l’ordre 
social de la seva competència, sense que això afecti a 
la potestat sancionadora, que es continuarà exercint per 
les auto ritats del departament competent en matèria de 
treball, que la tinguin atribuïda».

Esmena núm. 45 d’addició: exposició de motius, 
apartat IV, nou paràgraf tercer.

S’addiciona un nou paràgraf tercer a l’apartat IV de 
l’Exposició de Motius, amb la següent redacció: 

«L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball ha de tenir 
un paper preeminent en matèria d’ocupació, de segure
tat i prevenció de riscos laborals, d’igualtat d’oportuni
tats, de control de la immigració il·legal en el treball i en 
la recerca en aquests àmbits, elements que esdevenen 
essencials per a la construcció del marc català de re
lacions laborals.»

Esmena núm. 46 de modificació: exposició de mo
tius, apartat IX, paràgraf tercer.

Es modifica el paràgraf tercer de l’apartat IX de l’Exposi-
ció de Motius, que queda redactat de la següent manera: 

«Al capítol III, relatiu a la gestió, s’estableixen les 
regles per les quals es regeixen les relacions amb el 
depar tament competent en matèria de treball al qual 
està adscrita, i la seva articulació a través del contracte 
programa i dels plans anuals d’actuació, juntament amb 
les polítiques, instruments de gestió i criteris de transpa-
rència aplicables.»

Esmena núm. 47 d’addició: exposició de motius, 
apartat IX, paràgraf sisè.

S’addiciona un nou incís al paràgraf sisè de l’apartat IX 
de l’Exposició de Motius, amb la següent redacció: 

«Al capítol VI, finalment, s’estableixen les normes de 
col·laboració i coordinació que regeixen les relacions 
de l’Agència amb els òrgans i entitats de les adminis-
tracions públiques, fent especial menció a les relacions 
bilaterals i multilaterals amb l’Administració General 
de l’Estat i les restants administracions autonòmiques, 
així com amb l’àmbit local i també internacional, amb 

El procés s’ha d’iniciar en el termini de vuit mesos a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

2. Aquest procés ha de contenir, d’una banda, la qua
lificació prèvia dels mèrits acreditats pels aspirants i, 
de l’altra, la superació de les proves i dels exercicis 
que s’estableixin en la convocatòria corresponent. Els 
aspirants han de demostrar coneixements de llengua 
acatalana, orals i escrits, mitjançant prova. Les per
sones que acreditin documentalment els coneixements 
pertinents de llengua catalana queden exemptes de fer 
aquesta prova. La qualificació dels mèrits es fa d’acord 
amb el barem següent: 

a) Temps de serveis prestats, en els Centres de Seguretat 
i Salut Laboral de Catalunya i a la Subdirecció Gene
ral de Seguretat i Salut Laboral, com a personal que 
hagi complert funcions corresponents a les places que 
es convoquen: 0,30 punts per mes treballat, sense que 
en cap cas ni es pugui superar el 30% de la puntuació 
màxima total.

b) Aquell personal interí o contractat laboral que no 
superi les proves establertes romandrà en la mateixa 
situació laboral que manté a l’actualitat amb els ma
teixos drets i deures.»

Esmena núm. 42 d’addició: nova disposició tran
sitòria.

S’addiciona una nova disposició transitòria, amb la se-
güent redacció: 

«Disposició transitòria (nova). Obligacions derivades 
del Conveni número 81 de l’Organització Internacio
nal del Treball.

Atorgades per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya les 
competències en matèria de funció inspectora en l’Or
dre Social, d’acord amb el que estableixen els articles 
138.2, 165.1.b i 170.2 de l’esmentada Llei, el Govern de 
l’Estat, d’acord amb el Govern de la Generalitat, podrà 
comunicar al Director General de l’Oficina Internaci
onal del Treball una declaració per la que s’accepti, en 
nom de Catalunya, les obligacions del Conveni número 
81 de l’Organització Internacional del Treball, relatiu a 
la Inspecció del Treball a la Indústria i al Comerç.» 

Esmena núm. 43 d’addició: exposició de motius, 
apartat III, nou incís en el paràgraf segon.

S’addiciona un nou incís en el paràgraf segon de l’apartat 
III de l’Exposició de Motius, amb la següent redacció: 

«L’article 138.2 de l’Estatut d’autonomia disposa també 
la competència de la Generalitat sobre el règim d’inspec-
ció i de sancions en matèria de treball d’estrangers quan 
la seva relació laboral es desenvolupi a Catalunya. Així 
mateix, l’article 165.1.b) disposa que correspon a la Ge
neralitat, en matèria de Seguretat Social, respectant els 
principis d’unitat econòmica patrimonial i de solida
ritat financera de la Seguretat Social, la competència 
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competències en matèria d’inspecció de treball i Segu-
retat Social».

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; Me-
ritxell Borràs i Solé, diputada del G. P. de CiU
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