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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 

I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’o
cupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10

Esmenes a l’articulat
Reg. 109041; 109217; 109270; 109274; 

109290 i 109311, 109572; 109291 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa 

i Ocupació, 11.03.2015 i 13.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 109041)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (tram. 200-00029/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 1, apartat e

«Article 1. Objecte de la Llei

Aquesta Llei té per objecte: 

a) Ordenar el Sistema d’ocupació de Catalunya, com a 
conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per 
promoure i desenvolupar la política d’ocupació, a tra-
vés del qual es garanteixi un servei públic de qualitat 
que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els 
seus recursos.

El Sistema d’ocupació de Catalunya comprèn els ser-
veis públics d’ocupació i el conjunt d’entitats privades 
que, amb finançament públic, presten serveis i progra-
mes en el marc de l’Estratègia Catalana per a l’Ocu-
pació i del Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació.

b) Establir el marc d’ordenació de les polítiques pú-
bliques d’ocupació a Catalunya, a través del qual es 
cobreixi el desenvolupament de serveis i programes 
que vagin adreçats a millorar les oportunitats d’inser-
ció laboral de les persones, a millorar la competitivitat 
de les empreses, promoure el desenvolupament local 

i, en general, a millorar el funcionament del mercat 
de treball.

c) Regular el Servei d’Ocupació de Catalunya, com a 
l’organisme autònom de la Generalitat de Catalunya 
que exerceix les competències en matèria de políti-
ques d’ocupació i com a centre de governança del Sis-
tema d’ocupació de Catalunya.

d) Garantir el dret subjectiu de les persones a disposar, 
al llarg de tota la seva vida activa i especialment en el 
cas de les persones demandants d’ocupació, d’una car-
tera de serveis que inclogui com a mínim l’orientació, 
la formació i la intermediació, adequada a les seves 
característiques i necessitats que els ajudi a millorar 
la seva ocupabilitat en els termes establerts en aques-
ta Llei.

e) Facilitar la col·laboració, la cooperació i la coordina-
ció amb el Sistema de Formació i Qualificació Profes-
sional de Catalunya, així com amb la resta de depar-
taments amb competències en polítiques de foment de 
l’activitat econòmica i del teixit productiu, en políti-
ques educatives, sanitàries i assistencials, per tal d’afa-
vorir la consolidació i el creixement empresarial, l’em-
prenedoria i l’ocupació.

f) Integrar els serveis locals d’ocupació dins l’ordena-
ció del Sistema d’ocupació de Catalunya atesa la seva 
condició d’administració pública i la participació en el 
cofinançament de les polítiques públiques d’ocupació.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’article 3, apartats d i f

«Article 3. Principis rectors

Totes les entitats que integren i participen en el Siste-
ma d’ocupació de Catalunya s’han d’ajustar als princi-
pis rectors següents: 

a) Igualtat d’oportunitats, no discriminació i cohesió 
social. Les persones han de poder accedir a l’ocupació 
i als serveis que ofereix el Sistema d’ocupació de Cata-
lunya en condicions d’igualtat i no discriminació, sens 
perjudici de prioritzar aquelles persones i col·lectius 
amb més dificultats per accedir a l’ocupació, per tal 
de contribuir a la cohesió social i promoure un mercat 
del treball que fomenti la igualtat d’oportunitats i la no 
discriminació.

b) Cohesió i reequilibri territorial. El Sistema d’ocu pa -
ció de Catalunya ha de promoure polítiques d’ocu pa ció 
adaptades a les característiques i necessitats del mer-
cat de treball de cada territori amb especial atenció a 
aquells territoris amb un teixit productiu menys de-
senvolupat. Així mateix, el Sistema ha de garantir la 
igualtat d’accés a la totalitat de les polítiques actives 
d’ocupació a qualsevol persona de qualsevol territori, 
al llarg de l’any.
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c) Gratuïtat i universalitat. Els serveis oferts per les 
entitats del Sistema d’ocupació de Catalunya que si-
guin de competència pública i finançats amb fons pú-
blics s’han de prestar a les persones i a les empreses 
de manera gratuïta, sense poder-los exigir cap contra-
prestació.

d) Adequació. Les polítiques d’ocupació impulsades des 
del Sistema d’ocupació de Catalunya han d’orientar-se 
al progrés professional de les persones i han de garantir 
l’adequació dels itineraris d’inserció i qualificació pro-
fessional a les seves característiques i necessitats, tot ori-
entant-les a les necessitats del mercat del treball.

e) Coresponsabilitat. Tots els que composen el Sistema 
d’ocupació de Catalunya i desenvolupen serveis i pro-
grames finançats amb fons públics, així com les per-
sones usuàries, han de subscriure el compromís de ga-
rantir el seu objectiu finalista i la seva eficàcia.

f) Adaptació i personalització. Els objectius dels ser-
veis i programes impulsats en el Sistema d’ocupació 
de Catalunya han d’adaptar-se a les característiques i 
necessitats de les empreses i de les persones usuàries, 
tot garantint els seus processos personalitzats.

g) Cooperació i coordinació. El Servei d’Ocupació de 
Catalunya, com a centre de governança del Sistema 
d’ocupació de Catalunya, ha de garantir que les enti-
tats que el composen es relacionen i actuen de mane-
ra coordinada per gestionar i, si s’escau, planificar els 
serveis ocupacionals, i optimitzar l’ús dels recursos 
disponibles tot evitant duplicitats. Aquesta cooperació 
i coordinació ha de tenir especialment en compte els 
serveis i els programes de les administracions locals.

h) Utilitat i impacte. Les iniciatives que es promoguin 
des del Sistema d’ocupació de Catalunya han de ga-
rantir la integralitat i la traçabilitat de les actuacions, 
i s’han d’acompanyar de mecanismes d’avaluació de 
la seva qualitat, resultat, impacte, eficàcia i eficiència.

i) Complementarietat. Les polítiques d’ocupació són 
serveis i programes especialitzats al servei de l’impuls 
de l’activitat productiva mitjançant la millora de l’ocu-
pabilitat i de la creació d’ocupació de qualitat i de la 
competitivitat de les empreses. En aquest sentit, són 
un instrument d’utilitat que ha de complementar, en 
l’àmbit operatiu, la planificació estratègica d’empre-
ses, sectors i territoris i l’acció de govern d’altres uni-
tats departamentals.

j) Participació. S’ha de garantir la participació de totes 
les entitats que formen part del Sistema d’ocupació de 
Catalunya, d’acord amb l’article 14 i de la forma pre-
vista en l’article 31.3.

k) Traçabilitat. S’ha de garantir la traçabilitat de les 
actuacions i dels recursos com un factor clau del Siste-
ma d’ocupació de Catalunya.

l) Proximitat. S’ha de garantir la proximitat com ins-
trument de qualitat en la detecció de necessitats i lliu-

rament dels serveis al territori, a les persones i a les 
empreses.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 5, apartat 2

«Article 5. Els instruments estratègics

5.1 Els instruments estratègics que defineixen el marc 
d’actuació de les polítiques ocupacionals i la seva con-
creció són l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació i el 
Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupa-
ció. Han de ser coherents amb els àmbits i els objec-
tius dels instruments estratègics estatals i europeus en 
aquesta matèria per garantir la seva efectivitat, així 
com establir els objectius i les actuacions generals i 
específiques adreçades als col·lectius, als sectors i als 
territoris de Catalunya.

5.2 També són instrumentes estratègics per a la plani-
ficació de les polítiques d’ocupació el Pla general de 
la formació professional de Catalunya, les estratègies, 
els plans o els instruments de planificació territorials 
que resultin de la concertació territorial.

5.3 Els instruments estratègics han de ser d’accés pú-
blic, d’acord amb la normativa sobre transparència i 
accés a la informació pública.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Article 8. Les estratègies, plans o instruments de pla-
nificació territorials

Les estratègies, plans o altres instruments de planifi-
cació territorials són el resultat de la concertació ter-
ritorial entre els agents d’un territori concret. Tenen 
la finalitat de diagnosticar, planificar, coordinar, in-
tegrar i, si s’escau, gestionar les polítiques fixades en 
el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupa-
ció, adequant l’oferta dels serveis i programes ocupa-
cionals a les necessitats del territori amb l’objectiu de 
millorar l’ocupabilitat de les persones i la seva inserció 
laboral i fomentar-ne el seu desenvolupament socioe-
conòmic.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 9, apartat 2 i 3

«Article 9. Instruments operatius

9.1 Els instruments operatius contenen la informació 
de les diferents polítiques d’ocupació que s’integren 
dins del Sistema d’informació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, format per una estructura informàtica 
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comuna, integrada i compatible que permet la inter-
connectivitat i un espai comú a la xarxa telemàtica.

9.2 També són un instrument operatiu el informe de 
prospecció de necessitats de formació i qualificació 
professional i l’Observatori d’Empresa i Ocupació.

9.3 Els instruments operatius han de respectar la nor-
mativa vigent de protecció de dades de caràcter per-
sonal.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 11

«Article 11. Observatori d’Empresa i Ocupació

L’Observatori d’Empresa i Ocupació és un instrument 
del departament competent en matèria d’ocupació, 
operatiu del Sistema d’ocupació de Catalunya per ob-
tenir dades, analitzar, elaborar i facilitar informació 
relacionada amb el mercat de treball en relació amb 
les polítiques d’ocupació i amb altres aspectes vincu-
lats amb l’àmbit de l’ocupació.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’article 13, apartat d i e

«Article 13. Objectius

Són objectius del Sistema d’ocupació de Catalunya: 

a) Potenciar les polítiques ocupacionals que impliquin 
la realització de projectes integrals i la interacció amb 
les iniciatives que fomentin l’ocupació on es tingui en 
compte la seva dimensió territorial i les diferències de 
gènere.

b) Potenciar el desenvolupament econòmic local i la 
creació d’ocupació.

c) Impulsar una cartera de serveis formada per serveis 
bàsics i d’altres d’especialitzats, adaptada a les carac-
terístiques i a les necessitats detectades de les perso-
nes, del territori, dels col·lectius, de les empreses i dels 
sectors productius de Catalunya.

d) Acompanyar les persones i donar-los-hi eines i su-
port per a la millora de la seva situació laboral i/o pro-
fessional.

e) Atendre les empreses i, en particular, les pimes, amb 
instruments de suport específic per millorar la seva 

capacitat de generar ocupació i la seva competitivitat, 
dins de l’àmbit competencial d’aquesta Llei.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’article 14

«Article 14. Entitats que formen el Sistema d’ocupació 
de Catalunya

Les entitats que integren el Sistema d’ocupació de Ca-
talunya per la seva pròpia naturalesa són: el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, 
les organitzacions empresarials més representatives de 
Catalunya i les organitzacions sindicals més represen-
tatives de Catalunya.

Formen també part del Sistema les empreses i les en-
titats que, amb finançament públic, col·laboren amb 
el Servei d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i 
programes en el marc de l’Estratègia Catalana per a 
l’Ocupació i del Pla de Desenvolupament de les Políti-
ques d’Ocupació.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’article 15, apartat 8

«Article 15. La concertació territorial

15.1 Per facilitar l’encaix en el territori, la coordina-
ció i la integració de les actuacions ocupacionals pre-
vistes en el Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha de 
promoure la concertació territorial amb les diferents 
organitzacions sindicals i empresarials més represen-
tatives de Catalunya i les administracions locals.

15.2 L’àmbit territorial de referència per a la concerta-
ció territorial és la comarca.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de donar priori-
tat a les agregacions de comarques que comparteixin 
necessitats i objectius de desenvolupament econòmic i 
creació d’ocupació.

Aquesta concertació territorial es pot donar en àmbits 
inferiors a la comarca, sempre que es justifiqui la seva 
realitat econòmica i ocupacional diferenciada. També 
poden concertar directament amb el Servei d’Ocupació 
de Catalunya els municipis de més de 50.000 habitants.

15.3 Per tal de concertar les polítiques ocupacionals al 
territori, tot fomentant la participació de les administra-
cions locals i de les organitzacions sindicals i empresa-
rials més representatives de Catalunya, el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya ha d’iniciar, amb les administracions 
locals, un procés d’impuls i de coordinació de fórmules 
organitzatives de nova constitució establertes sota qual-
sevol forma jurídica prevista per la legislació local. En el 
cas d’aquelles fórmules organitzatives ja existents a l’en-
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trada en vigor d’aquesta Llei, cal que s’adaptin als reque-
riments establerts a l’apartat 6 d’aquest article.

15.4 El resultat de la concertació territorial establerta 
en els apartats anteriors ha de consistir en estratègi-
es, plans o qualsevol altre instrument de planificació 
territorial, en endavant estratègies territorials, que fo-
menti l’ocupació, el desenvolupament econòmic i que 
coordini les iniciatives públiques i privades destinades 
a la creació d’ocupació.

15.5 L’abast de la concertació territorial ha de ser la de 
la diagnosi, la coordinació, la integració i la proposta 
de planificació. També pot gestionar i/o executar les 
polítiques d’ocupació d’acord amb els criteris que es-
tableixi el Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació vigent.

15.6 La concertació territorial ha de comptar, com a 
mínim, amb l’adhesió dels municipis que formen part 
de l’estratègia territorial i les diferents organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives de Cata-
lunya, tenint en compte que cap ajuntament pot donar 
suport a més d’una estratègia territorial, i que no en 
pot existir més que una per comarca, tret de les excep-
cions previstes en l’apartat 2 d’aquest article.

15.7 Les estratègies territorials que resultin de la con-
certació territorial han de ser aprovades pel Consell de 
Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.

15.8 Als efectes previstos en aquest article, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha d’establir contractes pro-
grama o altres instruments jurídics adequats de col-
laboració i cooperació amb les entitats esmentades en 
el punt 15.3, a través dels quals es faci possible el dis-
seny, la planificació, la implementació, la gestió, el se-
guiment i l’avaluació de les polítiques públiques d’ocu-
pació de les estratègies territorials, entre d’altres. En 
aquest sentit, es tindrà en compte, entre d’altres ins-
truments: 

a) l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació,

b) el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocu-
pació,

c) el suport i l’acompanyament per a la diagnosi i la 
planificació de les estratègies territorials,

d) l’assistència tècnica i financera per a la implementa-
ció dels projectes i mesures previstes en les estratègies 
territorials,

e) la provisió d’informació territorial sobre el mercat 
de treball i l’ocupació, l’activitat econòmica i les polí-
tiques públiques d’ocupació,

f) la capacitació dels agents territorials competents per 
a l’eficàcia de les estratègies territorials,

g) el mapa de detecció de necessitats de formació i 
qualificació professional.

15.9 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de crear els 
consells territorials amb l’objectiu de facilitar la parti-
cipació dels agents en el territori.»

10 Esmena núm. 10
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 16 apartats b, i i j

«Article 16. Serveis ocupacionals

Els serveis ocupacionals són el conjunt de serveis i de 
programes públics que integren les polítiques d’ocupa-
ció de Catalunya, i cobreixen, entre d’altres, els àmbits 
següents, sens perjudici de la seva interrelació: 

a) L’orientació professional que integra els serveis i els 
programes d’informació, d’acompanyament, de moti-
vació i d’assessorament que, tenint en compte les cir-
cumstàncies personals i professionals de la persona 
usuària, li permetin conèixer les seves capacitats i els 
seus interessos i gestionar el seu itinerari de qualifica-
ció, la recerca d’ocupació o la posada en marxa d’inici-
atives empresarials. En tots els casos, les persones que 
iniciïn processos d’intermediació o d’inserció, han de 
ser orientades i se’ls ha de valorar l’ocupabilitat des de 
les oficines de Treball de la Generalitat.

b) La qualificació professional contempla els serveis i 
els programes de formació professional per a l’ocupa-
ció i els d’acreditació de competències. La formació 
professional per a l’ocupació és el conjunt d’accions 
formatives que permeten a les persones adquirir co-
neixements i competències al llarg de la vida laboral, 
que respongui a les necessitats de les persones i les 
empreses, tot contribuint al desenvolupament de l’eco-
nomia basada en el coneixement. Té una vinculació 
directa amb el catàleg de qualificacions professionals.

L’acreditació de competències és el conjunt d’actua-
cions d’avaluació, reconeixement i certificació de les 
competències professionals adquirides mitjançant 
l’experiència laboral o per vies no formals de forma-
ció.

Els serveis assenyalats als apartats a i b es prestaran 
en coordinació amb el Sistema de Formació i Qualifi-
cació Professional de Catalunya.

c) Les oportunitats d’ocupació que són els serveis i els 
programes que comporten una experiència professio-
nal i es desenvolupen en un entorn real de treball i que 
permeten la qualificació per a la inserció laboral.

d) El foment de la igualtat d’oportunitats en l’ocupació 
que són programes, inclosos els de naturalesa preven-
tiva, que promouen la igualtat en l’accés a l’ocupació, 
la permanència en el lloc de treball i la promoció pro-
fessional, així com la conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral, la coresponsabilitat entre dones i 
homes i la no discriminació.
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e) Les oportunitats per a col·lectius amb especials difi-
cultats d’inserció laboral, que són programes que pro-
mouen la igualtat en l’accés, permanència i promoció 
en el mercat de treball per a les persones que formin 
part de col·lectius que, de manera conjuntural o estruc-
tural, presentin especials dificultats d’inserció laboral 
i/o necessitats de suport especialitzat.

f) Foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació.

El foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació són 
els serveis i els programes que s’adrecen a fomentar 
les iniciatives empresarials mitjançant l’economia so-
cial, el treball autònom o altres fórmules jurídiques.

g) Promoció del desenvolupament econòmic local i la 
creació d’ocupació.

La promoció del desenvolupament econòmic local i la 
creació d’ocupació inclouen els serveis i els programes 
adreçats a la generació d’ocupació, a la creació d’ac-
tivitat empresarial i a la dinamització i a l’impuls del 
desenvolupament econòmic local.

h) Foment de la mobilitat geogràfica.

El foment de la mobilitat geogràfica inclou els serveis 
i programes per facilitar la mobilitat professional i for-
mativa de les persones per millorar les competències 
professionals, facilitant l’accés als mercats de treball.

i) Atenció a les necessitats de les empreses.

L’estudi i atenció a les necessitats de les empreses con-
templa els serveis i els programes adreçats a identifi-
car i promoure oportunitats per al manteniment i la 
generació d’ocupació, i a millorar la qualificació dels 
seus treballadors i treballadores.

j) Intermediació en el mercat de treball.

La intermediació en el mercat de treball té com a ob-
jectiu facilitar la relació entre l’oferta i la demanda 
d’ocupació. Amb independència de l’agent que la rea-
litzi, la intermediació laboral té la consideració de ser-
vei de caràcter públic, d’acord amb l’article 20.3 de la 
Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació. Aquesta 
s’ha de realitzar a través de: 

1. El Servei d’Ocupació de Catalunya, per si mateix o 
a través de les entitats que col·laborin amb ell.

2. De forma complementària i per atendre els col-
lectius de més dificultat, el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya pot utilitzar també les agències de col·locació, 
legalment acreditades.

Els instruments jurídics de col·laboració establerts en-
tre el Servei d’Ocupació de Catalunya i les agències de 
col·locació han de: 

1. Garantir els drets previstos a l’article 18 d’aquesta llei.

2. Assegurar l’acompliment de les obligacions de les 
agències de col·locació que derivin de la col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

3. Establir els mecanismes i els instruments de denún-
cia que han de tenir a disposició les persones o les em-
preses usuàries dels serveis ocupacionals d’intermedi-
ació en el mercat de treball, en cas d’incompliments 
i/o de vulneració de drets i obligacions per part de les 
agències de col·locació.»

11 Esmena núm. 11

De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 21

«Article 21. Obligacions de les entitats que formen 
part del Sistema d’ocupació de Catalunya

Les entitats que formen part del Sistema d’ocupació de 
Catalunya estan obligades a: 

a) Actuar sota els principis rectors del Sistema d’ocu-
pació de Catalunya.

b) Dotar-se de sistemes de seguiment, d’auditoria i de 
control que s’estableixin per tal de garantir l’eficàcia, 
l’eficiència, la productivitat i l’impacte dels recursos.

c) Sotmetre’s als controls i a les inspeccions periòdi-
ques i aleatòries que siguin procedents per tal de veri-
ficar el compliment de les normes de caràcter ocupa-
cional, administratiu, econòmic i d’estructura que els 
siguin aplicables.

d) Sotmetre els serveis i programes que es presten als 
instruments de coordinació, de cooperació i d’avalua-
ció del Sistema d’ocupació de Catalunya.

e) Fer visible la seva pertinença al Sistema d’ocupació 
de Catalunya.

f) Facilitar les dades necessàries que tinguin un inte-
rès estadístic i que millorin el sistema d’avaluació del 
Sistema d’ocupació de Catalunya.

g) Respectar l’establert en la Llei 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

h) Vetllar per l’acompliment dels drets de les persones 
usuàries contemplats a l’article 18.

i) Facilitar els usuaris la informació respecte els meca-
nismes i instruments de denúncia que hauran d’estar a 
la seva disposició.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 24

«Article 24. Funcions

El Servei d’Ocupació de Catalunya té les funcions se-
güents: 

a) Dirigir, ordenar, planificar, programar i executar els 
serveis i els programes necessaris per promoure i de-
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senvolupar la política d’ocupació, i fer-ne el seguiment 
i el control.

b) Gestionar els serveis d’informació i d’orientació in-
tegral a les persones.

c) Gestionar els programes de formació professional 
per a l’ocupació, sens perjudici que, per millorar l’efici-
ència de la seva gestió, pugui establir concerts, acords, 
convenis o fórmules de gestió integrada o comparti-
da amb entitats públiques o privades, col·laborar amb 
consorcis o altres entitats per gestionar i executar els 
serveis ocupacionals, i garantir-ne la coordinació amb 
el sistema de formació i qualificació professional vi-
gent a Catalunya.

d) Gestionar la intermediació laboral, d’acord amb el 
que estableixi la normativa vigent.

e) Gestionar la resta de serveis i de programes d’ocu-
pació no inclosos en les lletres anteriors.

f) Fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació en coor-
dinació amb els organismes i les unitats competents en 
matèria de promoció econòmica, de l’economia social 
i la creació d’empreses.

g) Col·laborar amb les empreses que vulguin desen-
volupar una nova activitat econòmica per ajudar-les a 
disposar dels perfils professionals que requereixen.

h) Elaborar el projecte de l’Estratègia Catalana per a 
l’Ocupació i del Pla de Desenvolupament de les Políti-
ques d’Ocupació.

i) Elaborar, quan sigui el cas, les propostes normatives 
d’àmbit autonòmic en matèria d’ocupació.

j) Formular l’avantprojecte del seu pressupost d’in-
gressos i de despeses.

k) Percebre, quan sigui el cas, els ajuts d’altres admi-
nistracions per al cofinançament d’accions a càrrec del 
seu pressupost i procedir a la seva justificació a través 
dels organismes corresponents.

l) Exercir les funcions de control, d’auditoria i de san-
ció relatives al compliment de les obligacions de les 
entitats que presten serveis ocupacionals, sens perjudi-
ci de les competències de la Inspecció de Treball.

m) Mantenir les bases de dades generades pels siste-
mes integrats d’informació del Sistema d’ocupació de 
Catalunya i elaborar les estadístiques, els anàlisis, els 
estudis i els informes relatius a la prestació dels ser-
veis i dels programes de la seva competència.

Les dades de les diferents bases de dades s’han de 
compilar i s’han d’analitzar desagregades per sexes 
per tal de facilitar la incorporació de valoracions de 
gènere a les estadístiques, anàlisis, estudis i informes 
elaborats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

n) Elaborar amb caràcter periòdic una agenda d’avalu-
acions amb un pressupost assignat.

o) Dur a terme investigacions, estudis i anàlisis sobre 
la situació del mercat de treball i els instruments per 
millorar-lo, en col·laboració amb altres administraci-
ons i entitats, indicant l’impacte de gènere per tal de 
valorar les diferents situacions i necessitats que s’ob-
serven en dones i homes.

p) Impulsar la concertació social i promoure els ins-
truments necessaris per a la seva execució.

q) Executar les funcions relatives a l’obligació de les 
persones empresàries de comunicar els contractes la-
borals que es fan i de comunicar-ne també el finiment.

r) Exercir les funcions d’execució relatives al compli-
ment de les obligacions de les empreses i de persones 
treballadores i, si s’escau, exercir la potestat sanciona-
dora en les matèries relatives a l’ocupació i la desocu-
pació en els termes establerts per la legislació aplica-
ble, sens perjudici de les competències de la Inspecció 
de Treball.

s) Expedir els certificats de professionalitat acredita-
tius de les competències adquirides mitjançant la su-
peració dels corresponents programes o per la via de 
l’acreditació de l’experiència laboral.

t) Qualsevol altra funció que se li pugui encarregar.

t) bis. Planificar i executar estratègies de comunicació 
externa tendents a potenciar el coneixement i utilitza-
ció dels serveis i programes per part de les empreses i 
els treballadors. En aquesta funció es prestarà especi-
al atenció a l’ús de les tecnologies de la informació i 
comunicació.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 25. Organització

25.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya s’organitza en 
òrgans de govern, òrgans de participació i en la seva 
estructura territorial.

25.2 Els òrgans de govern són els següents: 

a) La Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.

b) El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

25.3 Els òrgans de participació son: 

a) Els consells territorials.

b) El consell de participació.

c) Tots aquells altres àmbits de participació que pugui 
crear el Consell de Direcció, d’acord amb l’article 31.1.

25.4 L’estructura territorial està formada per: 

a) Els serveis territorials.

b) Les oficines de Treball.
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c) Els centres d’Innovació i Formació Ocupacional.»

14 Esmena núm. 14
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

A l’article 27, apartats b i t

«Article 27. Funcions de la Direcció del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya

Corresponen a la Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya les funcions següents: 

a) Dirigir, executar, coordinar i planificar les activi-
tats necessàries per al compliment de les finalitats i 
les funcions que el Servei d’Ocupació de Catalunya té 
atribuïdes.

b) Fer el seguiment i supervisar tots els serveis i els 
programes que desenvolupa el Sistema d’ocupació de 
Catalunya, sens perjudici de les funcions de control de 
qualitat sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya que 
corresponguin al departament al qual està adscrit.

c) Impulsar l’elaboració de l’Estratègia Catalana per 
a l’Ocupació i sotmetre-la a l’informe del Consell de 
Direcció.

d) Impulsar l’elaboració del Pla de Desenvolupament 
de les Polítiques d’Ocupació, d’acord amb l’Estratègia 
Catalana per a l’Ocupació de Catalunya, i sotmetre’l a 
l’aprovació del Consell de Direcció.

e) Elaborar i impulsar les propostes de disposicions de 
caràcter general relatives a l’àmbit de competència del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.

f) Coordinar les relacions informatives amb les unitats 
corresponents del departament competent en matèria 
d’ocupació.

g) Coordinar les relacions amb les unitats correspo-
nents d’altres departaments i/o organismes de la Ge-
neralitat de Catalunya que tinguin competències en 
matèries relacionades amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

h) Executar els acords del Consell de Direcció.

i) Exercir la representació legal del Servei d’Ocupació 
de Catalunya en tot tipus d’actuacions.

j) Exercir la direcció superior del seu personal.

k) Atorgar les subvencions, llevat que les bases regula-
dores corresponents estableixin, per raó d’eficàcia, un 
altre òrgan, i subscriure els convenis de col·laboració 
relatius a les competències del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

l) Actuar com a òrgan de contractació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

m) Autoritzar les despeses, de qualsevol naturalesa, a 
càrrec del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalu-

nya, incloses les del capítol 1: Remuneracions del per-
sonal, i ordenar els pagaments corresponents.

n) Informar al Consell de Direcció de les delegacions 
de funcions a qualsevol òrgan de direcció o gestió.

o) Informar al Consell de Direcció de l’estructura or-
ganitzativa del Servei d’Ocupació i d’altres temes rela-
cionats amb el personal.

p) Proposar al Consell de Direcció els criteris per a 
l’establiment de concerts, convenis, o qualsevol fór-
mula jurídica prevista per la legislació, així com les 
condicions de manteniment o de renovació, tenint en 
compte, en tot cas, la utilització òptima dels recursos 
públics, l’acreditació de la qualitat i les demandes ter-
ritorials.

q) Informar, per a la seva aprovació, al Consell de Di-
recció, de les estratègies territorials subscrites als di-
ferents territoris.

r) Informar al Consell de Direcció del SOC sobre les 
activitats realitzades pels consells territorials.

s) Formular l’avantprojecte del pressupost d’ingressos 
i de despeses del Servei d’Ocupació de Catalunya i 
trametre’l, prèvia aprovació de la proposta per part del 
Consell de Direcció del SOC, al departament compe-
tent en matèria d’ocupació perquè l’incorpori, si escau, 
al seu avantprojecte i li doni el tràmit establert per la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

t) Expedir els certificats de professionalitat acredita-
tius de les competències professionals adquirides per 
les persones, mitjançant la superació dels correspo-
nents programes o per la via de l’acreditació de l’ex-
periència laboral.

u) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la di-
recció i per a l’administració del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i les que li puguin ser delegades i atribuïdes 
per la normativa.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’article 28, lletra j

«Article 28. Naturalesa i funcions del Ple del Consell 
de Direcció

El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern 
del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Sistema 
d’ocupació de Catalunya, i té encomanades les funci-
ons següents: 

a) Emetre informe, amb caràcter previ, sobre l’avant-
projecte de l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació que 
el Govern aprova i presenta al Parlament i, posterior-
ment, fer-ne el seguiment.

b) Aprovar el Pla de Desenvolupament de les Políti-
ques d’Ocupació i fer-ne el seguiment.
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c) Debatre i aprovar, amb caràcter previ, la proposta 
dels programes operatius a presentar a la Unió Euro-
pea que afectin l’àmbit de les competències del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

d) Debatre i aprovar els criteris generals d’actuació en 
relació amb els serveis i els programes que presta el 
Sistema d’ocupació de Catalunya i ser informat de les 
resolucions d’atorgament dels programes aprovats pel 
SOC.

e) Emetre informe sobre els criteris per a l’establiment 
de concerts, de convenis, o qualsevol fórmula jurídica 
prevista per la legislació, així com les condicions de 
manteniment o de renovació, tenint en compte, en tot 
cas, la utilització òptima dels recursos públics, l’acre-
ditació de la qualitat i les demandes territorials.

f) Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i des-
peses anuals del Servei d’Ocupació de Catalunya, i 
emetre informe anual i amb caràcter previ, sobre els 
recursos econòmics destinats al Servei d’Ocupació de 
Catalunya i els seus criteris de distribució.

g) Ser informat de l’estructura organitzativa del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i d’altres temes relacionats 
amb el personal.

h) Ser informat de les delegacions de funcions a qual-
sevol òrgan de direcció o gestió.

i) Fomentar la concertació territorial, impulsar, apro-
var i fer el seguiment de les estratègies territorials pre-
vistes a l’article 15.4 d’aquesta Llei.

j) Crear grups tècnics segons el que preveu l’article 
31.1 d’aquesta Llei.

k) Ser informat sobre les activitats realitzades pels 
consell territorials.

l) Fer un seguiment periòdic de les activitats del Sis-
tema d’ocupació de Catalunya, amb la recepció d’in-
formació bimestral detallada de l’execució de la pro-
gramació.

m) Ser informat de les avaluacions que es realitzin 
dels serveis i dels programes desenvolupats pel Siste-
ma d’ocupació de Catalunya i fixar el criteris de publi-
citat de les avaluacions efectuades.

n) Debatre i aprovar, si escau, les qüestions i els as-
sumptes que li són plantejats per la Direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

o) Aprovar el reglament de funcionament del Consell 
de Direcció.

p) Crear les comissions de treball del Consell de Di-
recció que siguin necessàries i establir la seva compo-
sició i funcions.

q) Complir la resta de funcions que li puguin ser atri-
buïdes.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 29, apartat 5

«Article 29. Composició del Consell de Direcció

29.1 El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya està integrat pels vint-i-sis membres se-
güents: 

a) El president o presidenta, que és el conseller o con-
sellera del departament competent en matèria d’ocu-
pació.

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el secretari 
o secretària competent en matèria d’ocupació.

c) El director o directora del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya.

d) Cinc vocals proposats pel departament competent 
en matèria d’ocupació, entre els quals hi ha d’haver la 
persona que ostenta la representació de l’òrgan rector 
del Sistema de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya.

e) Sis vocals proposats per les organitzacions sindicals 
que tinguin la consideració de més representatives a 
Catalunya en proporció a la seva representativitat.

f) Sis vocals proposats per les organitzacions empre-
sarials que tinguin la consideració de més representa-
tives a Catalunya en proporció a la seva representati-
vitat.

g) Sis vocals proposats per les entitats representatives 
de les administracions locals.

29.2 Els vocals del Consell de Direcció són nomenats 
i cessats pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria d’ocupació, a proposta de cada 
organització o entitat que hi té representació. El no-
menament dels vocals es fa per un període màxim de 
quatre anys, sens perjudici que puguin ésser nomenats 
per a altres períodes successius.

29.3 Les vacants que es produeixin a les vocalies del 
Consell de Direcció s’han de cobrir tenint en compte 
la representació que estableix l’apartat 1 d’aquest ar-
ticle.

29.4 La condició de membre del Consell de Direcció 
és incompatible amb qualsevol vinculació amb empre-
ses o entitats relacionades amb el subministrament o 
la dotació de material, i també amb tota mena de pres-
tació de serveis o de relació laboral en actiu en centres, 
establiments o empreses que presten serveis en règim 
de concert o conveni amb el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, o mitjançant qualsevol altra fórmula de gestió 
indirecta.

29.5 El secretari o secretària del Consell de Direcció 
és un tècnic o tècnica superior, funcionari de carrera, 
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del Servei d’Ocupació de Catalunya, i ateses les potes-
tats públiques inherents a l’exercici de les seves funci-
ons, ha de ser un funcionari públic, designat pel presi-
dent o presidenta. Assisteix a les sessions del Consell 
de Direcció amb veu però sense vot.»

17 Esmena núm. 17
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 31

«Article 31. Els òrgans de participació

31.1 Els òrgans de participació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya són els consells territorials, el consell de 
participació d’entitats proveïdores de serveis del SOC i 
tots aquells altres grups tècnics de participació i d’as-
sessorament que pugui crear el Consell de Direcció 
amb caràcter temporal.

31.2 Els consells territorials són els òrgans de par-
ticipació del territori. S’han de crear d’acord amb la 
distribució territorial del departament competent en 
matèria d’ocupació, amb l’objectiu de facilitar en el 
territori la participació de les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives de Catalunya i de 
les administracions locals, i han d’estar formats, com 
a mínim, per: 

a) els representants de les estratègies territorials cor-
responents

b) el director o directora dels serveis territorials del 
Servei d’Ocupació de Catalunya de l’àmbit territorial 
corresponent, o per qui deleguin

c) els directors o directores de les oficines de Treball 
del Servei d’Ocupació de Catalunya de l’àmbit territo-
rial corresponent, o per qui deleguin

d) els directors o directores dels centres d’Innovació i 
Formació Ocupacional del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya ubicats en l’àmbit territorial corresponent, o per 
qui deleguin

e) els representants de les diferents organitzacions sin-
dicals i empresarials més representatives de Catalunya

f) els representants de les entitats representatives de 
les administracions locals

g) els representants dels departaments de la Genera-
litat de Catalunya que per raó de les seves competèn-
cies puguin participar en la definició de les polítiques 
d’ocupació

h) els representants del Consell de Formació i Qualifi-
cació Professional de Catalunya

31.3 Els consells territorials s’han de reunir un mínim 
de dues vegades l’any, als efectes de, com a mínim: 

a) Elevar propostes de millora del model de concerta-
ció territorial a la Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

b) Fer un informe anual de les diferents estratègies, 
plans o instruments de planificació territorials.

c) Coordinar iniciatives comunes entre les diferents 
estratègies, plans o instruments de planificació territo-
rials de l’àmbit del Consell.

d) Elevar propostes als òrgans rectors del Sistema de 
Formació i Qualificació Professional de Catalunya en 
relació amb la planificació estratègica, la coordinació 
i l’avaluació de la formació professional en aquell ter-
ritori.

31.4 El consell de participació de les entitats proveï-
dores de serveis del SOC ha d’incorporar, entre d’al-
tres, les entitats del tercer sector i les representatives 
de l’economia social. S’ha de crear pel departament 
competent en matèria d’ocupació, que en determinarà 
la composició, les funcions i el funcionament.»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 32, apartat 1

«Article 32. Estructura territorial

32.1 Els serveis territorials representen al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya en el territori i són els impulsors 
i els coordinadors de les actuacions de les oficines de 
Treball en el seu àmbit d’influència territorial.

32.2 Les oficines de Treball formen una xarxa d’ofici-
nes que ofereixen els serveis d’orientació professional, 
d’intermediació i de recerca d’ocupació, al servei de 
les persones usuàries i de les empreses de Catalunya.

32.3 Els centres d’Innovació i Formació Ocupacional 
formen la xarxa de centres de referència en la forma-
ció professional ocupacional constituïda. Basen la se-
va activitat fonamentalment en impartir accions de 
formació per a l’ocupació, específiques, de qualitat i 
adaptades a les necessitats de les persones, de les em-
preses i dels territoris.»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 37

«Article 37. Avaluació

37.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de comptar 
amb un model d’avaluació del sistema i dels serveis i 
dels programes del Sistema d’ocupació de Catalunya, 
el qual ha de proveir informació rigorosa i útil als seus 
òrgans de Govern per tal de rendibilitzar i racionalit-
zar al màxim els seus recursos.

37.2 El model d’avaluació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha d’estar en procés de millora contínua i 
s’ha de basar, entre d’altres, en: 
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a) La realització periòdica d’avaluacions amb un pres-
supost assignat.

b) La promoció d’una cultura de l’avaluació en el Sis-
tema d’Ocupació de Catalunya concebuda com una 
activitat específica i clarament diferenciada de la resta 
d’activitats que desenvolupa el Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

c) La incorporació d’eines i metodologies necessàries 
per tal d’incorporar la perspectiva de gènere.

d) El Servei d’Ocupació de Catalunya pot comptar 
amb el suport dels recursos i dels instruments que la 
Generalitat de Catalunya estableixi per a aquest fi. 
També pot encarregar mitjançant el procediment de 
concurrència pública competitiva l’avaluació dels ser-
veis i programes ocupacionals.

e) La coordinació amb les avaluacions que es realitzin 
des d’altres departaments de la Generalitat de Catalu-
nya i altres administracions públiques.

f) El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha de fixar els criteris de publicitat de les 
avaluacions efectuades, d’acord amb la normativa de 
transparència i accés a la informació pública.»

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP de Convergència i Unió

Nova disposició addicional

«Disposició addicional

D’acord amb l’objecte d’aquesta Llei d’establir el marc 
d’ordenació de les polítiques públiques d’ocupació a 
Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya, com a 
centre de governança del nou sistema d’ocupació de 
Catalunya, ha d’assumir, d’acord amb la normativa 
vigent, la gestió integral de les polítiques d’ocupació, 
incloent aquelles competències exercides per l’Estat, 
establint una vinculació eficient i coresponsable dels 
recursos destinats a la polítiques actives i passives 
d’ocupació que suposi un model referent a l’àmbit eu-
ropeu en relació amb la millora de l’ocupabilitat de les 
persones i de la competitivitat de les empreses.»

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP de Convergència i Unió

A la disposició final primera

«Primera

Es faculta al Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per desplegar i executar aquesta Llei. En tot 
cas i en el termini de sis mesos des de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, cal desenvolupar els aspectes rela-
cionats amb: la col·laboració públic-privada, l’àmbit de 
la concertació territorial i el seu òrgan de participació, 

i la coordinació amb el sistema de formació i qualifi-
cació professional.»

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al preàmbul, paràgraf onzè

«Ho aconsellen també els canvis profunds que han ex-
perimentat els mercats de treball mundials i, en con-
cret, el català, el canvi en l’estructura ocupacional, la 
incidència de les tecnologies de la informació tant en 
la gestió de les polítiques com en la seva avaluació, i 
en la relació dels diferents operadors, les possibilitats 
que dóna la col·laboració públic-privada, i la relació 
amb totes les administracions i, en especial, en matè-
ria de formació i qualificació professional.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 109217)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableix l’article 107 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(tram. 200-00029/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Article 1, apartat a, primer paràgraf

«Article 1. [...]

Aquesta llei té per objecte: 

a) Ordenar el sistema públic ocupacional de Catalu-
nya d’acord amb la normativa internacional, europea, 
estatal i autonòmica en els seus respectius àmbits com-
petencials.

[...]».
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Article 1, apartat a, segon paràgraf

«Article 1. [...]

[...]

[...] Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocu-
pació i sota els criteris fixats per aquesta serveis i pro-
grames.

[...]».

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Article 1, apartat c

«Article 1. [...]

[...]

c) Regular el Servei públic d’Ocupació de Catalunya, 
com a l’organisme autònom de la Generalitat de Cata-
lunya que exerceix les competències en matèria de po-
lítiques d’ocupació».

[...]».

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Article 1, apartat d

Nova redacció: 

«Article 1. [...]

[...]

d) Garantir el dret subjectiu, efectiu i exigible, de les 
persones a disposar d’un itinerari personalitzat que in-
clogui el disseny i desenvolupament dels serveis d’ori-
entació específics, les accions de formació i/o els pro-
grames de polítiques d’ocupació orientats a la seva 
inserció laboral i/o a la millora de la seva ocupabilitat.

Les persones demandants d’ocupació han de disposar 
d’un servei de seguiment i acompanyament durant el 
desenvolupament del seu itinerari personalitzat».

[...]».

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP Socialista

Article 1, apartat e

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

Article 1, apartat f

«Article 1. [...]

[...]

f) Establir un marc especial de cooperació amb els 
serveis locals d’ocupació [...]».

[...]».

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

Article 3, apartat f

«Article 3. [...]

[...]

f) [...] necessitats de les persones i empreses usuàries 
tot garantint [...»].

[...]».

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

D’un apartat m, a l’article 3

«Article 3. [...]

[...]

m) Diversitat i atenció especialitzada. S’ha de garantir 
i promoure una adequada atenció a les necessitats de 
qualsevol persona i col·lectius a través de la disponi-
bilitat i prestació del suport de serveis especialitzats, 
quan així ho requereixin».

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP Socialista

Article 4, apartat 1

Nova redacció: 

«Article 4. [...]

4.1. El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de dirigir, 
planificar, coordinar i executar les polítiques d’ocupa-
ció, així com garantir la personalització, la traçabili-
tat i la transparència dels impactes en l’execució de les 
mateixes, mitjançant els instruments estratègics i els 
instruments operatius previstos en aquesta Llei».

[...]».
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10 Esmena núm. 10
De modificació
GP Socialista

Article 4, apartat 2

Nova redacció: 

«Article 4. [...]

[...]

4.2 Els instruments estratègics han de garantir la pla-
nificació i l’execució de les polítiques d’ocupació adap-
tades a les característiques i a les necessitats dels dife-
rents col·lectius, dels sectors i dels territoris».

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista

Article 4, apartat 3

«Article 4. [...]

[...]

4.3 Els instruments operatius han de garantir: 

a) El tractament individualitzat de la persona usuà-
ria mitjançant un expedient únic i comú a tot el Siste-
ma d’ocupació de Catalunya que integri la informació 
personal i professional relacionada amb les polítiques 
d’ocupació, dins del marc de la normativa legal vigent 
en matèria de protecció de dades.

b) L’existència d’un sistema d’informació compartit, 
transparent i accessible.

c) El seguiment i el control de les actuacions que es du-
guin a terme per garantir la seva traçabilitat i l’avalua-
ció dels seus resultats en termes d’eficiència i d’impacte.

d) El dret a la privacitat i a escollir l’entitat que les ges-
tiona si no és pública».

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP Socialista

Article 5, apartat 1

Nova redacció: 

«Article 5. [...]

5.1 Els instruments estratègics que defineixen el marc 
d’actuació de les polítiques ocupacionals i la seva con-
creció són: 

a) l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació

b) el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocu-
pació

Aquests han de ser coherents amb els àmbits i els ob-
jectius dels instruments estratègics estatals i europeus».

[...]».

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP Socialista

Article 6, apartat 1

«Article 6. [...]

«6.1 L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació estableix 
els criteris, les directrius, les prioritats i els objectius 
de la política d’ocupació de Catalunya amb caràcter 
pluriennal. Planifica les línies d’actuació en els àmbits 
de les polítiques d’ocupació d’acord amb les directrius 
estratègiques europees i estatals i incorpora les previ-
sions pressupostaries així com el previsible origen dels 
recursos necessàries per executar-les».

[...]».

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP Socialista

Article 6, apartat 2

Nova redacció: 

«Article 6. [...]

[...]

6.2 El projecte d’Estratègia s’elabora en el marc del 
Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya amb la participació de tots els àmbits del Govern 
amb incidència en l’ocupació i de les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives de Cata-
lunya i de les organitzacions representatives de l’àm-
bit local que en formen part, i se sotmet a informe del 
propi Consell».

[...]».

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 2 bis, a l’article 6 

«Article 6. [...]

[...]

6.2 bis) L’Estratègia ha de ser aprovada pel Govern i 
presentada al Parlament de Catalunya, pel seu conei-
xement i debat.

[...]».
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16 Esmena núm. 16
De modificació
GP Socialista

Article 6, apartat 3, lletra c

Nova redacció: 

«Article 6. [...]

[...]

6.3 [...]

c) Sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius que 
permetin, com a mínim, realitzar valoracions de gène-
re, edat, formació, origen i grau de discapacitat i fer el 
seguiment periòdic dels objectius i el seu grau d’acom-
pliment així com de l’eficàcia i l’eficiència dels siste-
mes d’orientació, formació i intermediació utilitzats.

[...]».

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP Socialista

Article 6, apartat 3, lletra d

«Article 6. [...]

[...]

d) Dotació pressupostària necessària per executar-la 
que inclogui [...].

[...]».

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 3 bis, a l’article 6

«Article 6. [...]

[...]

6.3 bis) L’Estratègia serà informada previ a la seva 
aprovació a tots els òrgans de participació.

[...]».

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP Socialista

Article 7, apartat 1

«Article 7. [...]

7.1 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació ha de concretar, quantificar i territorialit-
zar, amb caràcter pluriennal, [...] així com els indica-
dors quantitatius i qualitatius que s’han d’utilitzar per 
conèixer el seu grau d’acompliment.

[...]».

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP Socialista

Article 7, apartat 2

Nova redacció: 

«Article 7. [...]

[...]

7.2 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació, que com a mínim s’ha d’ajustar als àmbits 
territorials amb els que s’organitza Catalunya, ha de 
fixar els criteris de participació territorial que es de-
senvoluparan dintre els mateixos, així com aquells àm-
bits territorials de dimensió inferior que es consideri 
adients per millorar l’assoliment del objectius.

[...]».

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP Socialista

Article 7, apartat 3

Nova redacció: 

«Article 7. [...]

[...]

7.3 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació s’aprova pel Consell de Direcció del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya. La seva elaboració prè-
via es realitza amb la participació de les organitza-
cions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya i de les organitzacions representatives de 
les administracions locals que en formen part».

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 3 bis, a l’article 7

«Article 7. [...]

[...]

7.3 bis) El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació serà informat previ a la seva aprovació a 
tots els òrgans de participació.»

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP Socialista

Article 9, apartat 1

Nova redacció: 

«Article 9. [...]

9.1 Els instruments operatius del Sistema d’ocupació 
de Catalunya són tots aquells instruments propis del 
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Servei d’Ocupació de Catalunya destinats a obtenir i 
integrar dades, analitzar, elaborar i facilitar informa-
ció sobre la situació i evolució de l’ocupació i la deso-
cupació, així com els serveis i programes de les polí-
tiques d’ocupació, tant actives com a passives, i amb 
altres aspectes vinculats amb l’àmbit de l’ocupació, 
que farà accessibles mitjançant mecanismes telemà-
tics.

[...]».

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 1 bis, a l’article 9

«Article 9. [...]

[...]

9.1 bis) El Servei d’Informació d’Ocupació de Catalu-
nya, que forma part d’aquest instrument operatiu, farà 
accessible a les persones i a les empreses les ofertes i 
les demandes d’ocupació i la cartera de serveis exis-
tents en tot el territori de Catalunya.

[...]».

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 1 ter, a l’article 9

«Article 9. [...]

[...]

9.1 ter) Pel desenvolupament de les seves funcions 
el Sistema d’Informació Ocupacional de Catalunya 
comptarà amb els mitjans necessaris, així com una es-
tructura informàtica comuna, integrada i compatible 
amb tots les entitats que configuren i participen en el 
Sistema d’Ocupació de Catalunya permeten la seva in-
terconnectivitat i un espai comú a la xarxa telemàtica.

[...]».

26 Esmena núm. 26
De supressió
GP Socialista

Article 9, apartats 2, 3

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP Socialista

Article 9, apartat 4

«Article 9. [...]

[...]

9.4 L’accés a tota la informació obtinguda pel Sistema 
d’Informació Ocupacional de Catalunya es realitzarà 

amb ple respecte al previst a la llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.»

28 Esmena núm. 28
De supressió
GP Socialista

Article 10

29 Esmena núm. 29
De supressió
GP Socialista

Article 11

30 Esmena núm. 30
De modificació
GP Socialista

Article 12

Nova redacció: 

«Article 12. [...]

El Sistema d’ocupació de Catalunya és configurat pel 
conjunt d’entitats necessàries per promoure i desenvo-
lupar la política pública d’ocupació i per garantir la 
prestació dels serveis i l’execució dels programes ocu-
pacionals de qualitat a les persones i empreses de Ca-
talunya dins d’una estratègia global de desenvolupa-
ment econòmic, orientada a la consecució de l’objectiu 
de la plena ocupació i el benestar social.»

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP Socialista

Article 13

Nova redacció: 

«Article 13. [...]

Són objectius del Sistema d’ocupació de Catalunya: 

a) Acompanyar les persones i donar-los les eines, ha-
bilitats i capacitats que permetin la millora de la seva 
situació laboral i/o professional, detectant les necessi-
tats de suport i promovent l’atenció reforçada dels col-
lectius amb més dificultats d’inserció.

b) Facilitar i donar accés a les empreses i, en particu-
lar, les pimes, els instruments de suport específic per 
millorar la seva capacitat de generar ocupació de qua-
litat i la seva competitivitat, dins de l’àmbit competen-
cial d’aquesta Llei.

c) Identificar, potenciar i donar suports a noves ocupa-
cions a partir de l’economia i del teixit productiu basat 
en el coneixement, la innovació i l’aportació de valor.

Per assolir aquest objectius el Sistema d’ocupació de 
Catalunya disposarà de: 
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a) Una cartera de serveis formada per serveis bàsics 
i d’altres d’especialitzats, adaptada a les característi-
ques i a les necessitats detectades de les persones, dels 
territoris, dels col·lectius, de les empreses i dels sectors 
productius de Catalunya.

b) Les polítiques ocupacionals que impliquin la realit-
zació de projectes integrals i la interacció amb les ini-
ciatives que fomentin l’ocupació on es tingui en compte 
la seva dimensió territorial i les diferències de gènere.

c) Els programes d’actuació adreçats al foment del des-
envolupament econòmic local i la creació d’ocupació.»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP Socialista

Article 14, segon paràgraf

«Article 14. [...]

[...]

[...] i del Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació i sota els criteris fixats per aquests serveis 
i programes.»

33 Esmena núm. 33
De modificació
GP Socialista

Títol, article 15

«Article 15

L’acció territorial concertada».

34 Esmena núm. 34
De modificació
GP Socialista

Article 15, apartat 1

Nova redacció: 

«Article 15. [...]

15.1 Les administracions locals podran promoure, 
d’acord amb les organitzacions socials més represen-
tatives de Catalunya i amb la necessària conformitat 
del departament competent en matèria d’ocupació, 
instruments de desenvolupament econòmic i social 
dels seus respectius àmbits. Tanmateix, les accions de-
rivades de l’acció territorial suposaran la coordinació 
i la integració de les actuacions ocupacionals previstes 
en el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocu-
pació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

[...]».

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP Socialista

Article 15, apartat 2

Nova redacció: 

«Article 15. [...]

[...]

15.2 L’àmbit territorial per a aquesta concertació és la 
conca de treball, delimitada com a l’àmbit geogràfic 
on es produeix un nivell d’autosuficiència ocupacional 
dels residents en el seu territori superior al 60%.

Aquesta concertació territorial es pot donar en àmbits 
diferents sempre que es justifiqui la seva realitat eco-
nòmica i ocupacional diferenciada.

També s’exceptuaran aquells àmbits locals que en la 
seva naturalesa jurídica ja tinguin reconeguda la com-
petència per actuar en matèria de desenvolupament 
econòmic i social.

[...]».

36 Esmena núm. 36
De modificació
GP Socialista

Article 15, apartat 3

«Article 15. [...]

[...]

15.3 Per tal de concertar les polítiques ocupacionals al 
territori, tot fomentant la participació de les adminis-
tracions locals i de les organitzacions sindicals i em-
presarials més representatives de Catalunya, el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’iniciar, amb les 
administracions locals, un procés d’impuls i de coor-
dinació de fórmules organitzatives de nova constitució 
establertes sota qualsevol forma jurídica prevista per 
la legislació local.

[...]».

37 Esmena núm. 37
De modificació
GP Socialista

Article 16

Nova redacció: 

«Article 16. Serveis ocupacionals

16.1 Els serveis ocupacionals són el conjunt de serveis i 
de programes públics que integren les polítiques d’ocu-
pació de Catalunya, i cobreixen, entre d’altres, els àm-
bits següents, sens perjudici de la seva interrelació: 

a) L’orientació professional
b) La gestió de la col·locació en el mercat de treball
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c) La qualificació professional
d) El foment de l’ocupació
e) L’atenció a les empreses
f) La promoció de la creació d’ocupació i el desenvolu-
pament econòmic local

16.2 L’orientació professional que integra els serveis i 
els programes personalitzats d’informació, d’acompa-
nyament, de motivació i d’assessorament que, tenint en 
compte les circumstàncies personals i professionals de 
la persona usuària, li permetin conèixer les seves ca-
pacitats i els seus interessos, el seu perfil ocupacional, 
i gestionar el seu itinerari de qualificació, en la recer-
ca d’ocupació o la posada en marxa d’iniciatives em-
presarials. En tots els casos, les persones que iniciïn 
processos de col·locació o d’inserció, han de ser orien-
tades i se’ls ha de valorar l’ocupabilitat des de les ofici-
nes de Treball de la Generalitat.

16.3 La gestió de la col·locació en el mercat de treball 
és un servei de caràcter públic, d’acord amb l’article 
20.3 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació 
que té com a objectiu la gestió de les ofertes de treball 
presentades per les empreses, les entitats i les persones 
que ofereixen ocupació, en el sentit de proveir-les de 
persones candidates per a ocupar-les d’entre les perso-
nes demandants d’ocupació inscrites en el Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya.

Pel seu desenvolupament es mantindrà un sistema 
d’informació únic, inclòs en un sistema de gestió de la 
intermediació, compatible i coherent amb el sistema de 
gestió de la col·locació estatal i europea.

En atenció a la seva consideració de servei de caràc-
ter públic, la gestió de la col·locació s’ha de fer a tra-
vés de: 

1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per ell 
mateix o a través de les entitats que col·laborin amb 
ell.

2. De forma complementària i per atendre els col-

lectius de més dificultat, el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya pot utilitzar també les agències de col-
locació, legalment acreditades.

3. Per part de totes aquelles entitats homologades i au-
toritzades en l’ordenament legal.

16.4 La qualificació professional inclou tant els serveis 
i els programes de formació professional per a l’ocupa-
ció com els d’acreditació de competències.

La formació professional per a l’ocupació és el conjunt 
d’accions formatives que permeten a les persones ad-
quirir coneixements i competències al llarg de la vida 
laboral, que responguin a les necessitats de les perso-
nes i les empreses, tot contribuint al desenvolupament 
de l’economia basada en el coneixement. Té una vin-
culació directa amb el catàleg de qualificacions pro-
fessionals.

L’acreditació de competències és el conjunt d’actua-
cions d’avaluació, reconeixement i certificació de les 
competències professionals adquirides mitjançant l’ex-
periència laboral o per vies no formals de formació.

16.5 El foment de l’ocupació correspon al conjunt de 
serveis, programes i actuacions que tenen com a ob-
jectiu: 

a) facilitar contractacions laborals que permetin inici-
ar, incrementar o adequar l’experiència laboral i/o la 
qualificació professional en el lloc de treball a les per-
sones amb situació d’atur, en especial a aquelles que 
pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió labo-
ral i/o social,

b) promoure la igualtat en l’accés, permanència i pro-
moció en el mercat de treball per a les persones que 
formin part de col·lectius que de manera conjuntural 
o estructural, presentin especials dificultats d’inserció 
laboral i/o necessitats d’un suport reforçat, desenvolu-
pant instruments i actuacions relacionades amb suport 
a llocs de treball o mercats protegits.

16.6 L’atenció a les necessitats de les empreses inclou 
els serveis i els programes adreçats a identificar i pro-
moure oportunitats per al manteniment i la generació 
d’ocupació, i a millorar la qualificació dels seus treba-
lladors i treballadores.

16.7 La promoció de la creació d’ocupació i el desen-
volupament econòmic local inclouen els serveis i els 
programes adreçats a fomentar les iniciatives empre-
sarials mitjançant: 

a) El foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació, 
ja sigui aquesta individual o col·lectiva o a través de 
programes que s’adrecin a l’economia social, el treball 
autònom o altres fórmules jurídiques.

b) La creació d’activitat empresarial i a la dinamitza-
ció i a l’impuls del desenvolupament econòmic local.»

38 Esmena núm. 38
De modificació
GP Socialista

Article 17, apartat 1

«Article 17. [...]

17.1 La carta de serveis destinats a les persones i a les 
empreses conté la relació dels serveis als quals tenen 
dret en la seva relació amb el Sistema d’ocupació de 
Catalunya i, en termes de quantitat i qualitat així com 
d’eficàcia i terminis de la prestació.

[...]».
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39 Esmena núm. 39
D’addició
GP Socialista

Article 17, apartat 2

«Article 17. [...]

[...]

17.2 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’O cupació, que aprova el Servei públic d’Ocupació 
de Catalunya, ha de concretar periòdicament la car-
ta de serveis d’acord amb l’objecte i els principis rec-
tors d’aquesta Llei, així com els indicadors per mesu-
rar el grau d’execució i compliment.»

40 Esmena núm. 40
De modificació
GP Socialista

Nova redacció: 

«Article 18. Drets de les persones usuàries

El sistema d’ocupació de Catalunya ha de garantir a 
les persones usuàries dels serveis els drets següents: 

a) El dret subjectiu a la millora de l’ocupabilitat, en 
consonància amb l’article 1.d.

b) L’accés i la participació, de manera gratuïta, a tots 
els serveis i els programes del Sistema d’ocupació de 
Catalunya, en consonància amb l’article 3.c.

c) La informació pertinent sobre els drets i els deures 
que els assisteixen.

d) El dret a la intimitat personal.

e) La confidencialitat de la informació relacionada 
amb els serveis ocupacionals que es prestin.

f) L’equitat del tracte.

g) La confidencialitat de les seves dades. La cessió i 
utilització d’aquestes ha de tenir el coneixement i con-
sentiment de la persona afectada.

h) L’exigibilitat, la informació i l’orientació sobre els re-
quisits jurídics o tècnics que la legislació vigent preveu.

i) A la informació respecte els mecanismes i instru-
ments de reclamació i denúncia que hauran d’estar a 
la seva disposició.»

41 Esmena núm. 41

De modificació
GP Socialista

Article 19, apartat b

«Article 19. [...]

[...]

b) L’accés als instruments operatius del Sistema d’ocu-
pació de Catalunya, en les condicions que reglamen-

tàriament es determinin, amb especial atenció a les 
limitacions establertes per la Llei 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

[...]».

42 Esmena núm. 42
D’addició
GP Socialista

Article 19, apartat c

«Article 19. [...]

[...]

c) Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupa-
ció, així com dels criteris fixats en els serveis i progra-
mes en els quals participin.»

43 Esmena núm. 43
D’addició
GP Socialista

D’un apartat h, a l’article 21

«Article 21. [...]

[...]

h) Respectar els drets de les persones usuàries establerts 
en l’article 18».

44 Esmena núm. 44
D’addició
GP Socialista

D’un apartat i, a l’article 21

«Article 21. [...]

[...]

i) Facilitar els usuaris la informació respecte els meca-
nismes i instruments de denúncia que hauran d’estar a 
la seva disposició.»

45 Esmena núm. 45
D’addició
GP Socialista

Article 23, apartat 1

«Article 23. [...]

23.1 [...], en el marc legal vigent, així com, del control, 
seguiment i vigilància de l’activitat de les empreses i 
entitats que formen part del Sistema d’ocupació de Ca-
talunya, per tal de verificar el compliment de les nor-
mes de caràcter ocupacional, administratiu, econòmic 
i d’estructura que els siguin aplicables.

[...]».
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46 Esmena núm. 46
De modificació
GP Socialista

Article 23, apartat 2

Nova redacció: 

«Article 23. [...]

[...]

23.2 La missió del Servei d’Ocupació de Catalunya és 
millorar l’ocupabilitat de les persones i donar suport 
a les empreses per millorar la seva gestió ocupacional 
mitjançant la planificació, l’organització, la gestió i la 
integració del conjunt de serveis i de programes ocu-
pacionals.

[...]».

47 Esmena núm. 47
D’addició
GP Socialista

Article 23, apartat 2 bis

«Article 23. [...]

[...]

23.2 bis) La finalitat és mantenir i fomentar l’ocupa-
ció estable i de qualitat i l’autoocupació; prevenir i re-
duir la desocupació i oferir protecció a les persones en 
situació d’atur; garantir una atenció personalitzada i 
especialitzada a les persones i als col·lectius amb es-
pecials dificultats d’accés al mercat de treball, exercir 
la intermediació en el mercat de treball, i també l’ori-
entació professional i donar oportunitats a la resta de 
població activa que estigui en recerca de millora de la 
seva ocupació.

[...]».

48 Esmena núm. 48
De modificació
GP Socialista

Article 23, apartat 3

Nova redacció: 

«Article 23. [...]

[...]

23.3 Per a la realització d’aquestes finalitats, el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya determinarà en cada mo-
ment quines són les actuacions que desenvolupa amb 
recursos propis i quines en col·laboració amb les en-
titats del Sistema d’ocupació de Catalunya, atenent al 
millor i complert respecte als principis rectors que es-
tableix l’article 3 d’aqueta Llei.»

49 Esmena núm. 49
De modificació
GP Socialista

Article 24, apartat c

Nova redacció: 

«Article 24. [...]

[...]

c) Gestionar els programes de formació professional 
per a l’ocupació.

[...]».

50 Esmena núm. 50
D’addició
GP Socialista

Article 24, apartat m, primer paràgraf

«Article 24. [...]

[...] 

m) Mantenir les bases de dades generades pels siste-
mes integrats d’informació del Sistema d’ocupació de 
Catalunya i elaborar les estadístiques, els anàlisis, els 
estudis i els informes relatius a la situació i evolució 
de l’ocupació i la desocupació, així com les polítiques 
d’ocupació, tant actives com a passives, així com a la 
prestació dels serveis i dels programes de la seva com-
petència.

[...]».

51 Esmena núm. 51

D’addició
GP Socialista

Article 24, apartat m, segon paràgraf

«Article 24. [...]

[...]

m) [...] desagregades per sexes i el tipus i grau de dis-
capacitat, així com altres variables que puguin ser 
rellevants per l’observança de la garantia d’igualtat 
d’oportunitats, per tal de facilitar la incorporació de 
valoracions de gènere, de discapacitat o d’aquestes al-
tres variables rellevants a les estadístiques [...].

[...]».
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52 Esmena núm. 52
De modificació
GP Socialista

Article 24, apartat n

Nova redacció: 

«Article 24. [...]

[...]

n) Garantir l’elaboració amb caràcter anual una ava-
luació sobre les polítiques d’ocupació desenvolupades 
pel Sistema d’ocupació de Catalunya i amb caràcter 
periòdic una agenda d’avaluacions de la gestió espe-
cifica en matèria de serveis i programes desenvolupats 
pel propi Servei d’Ocupació de Catalunya i per les al-
tres entitats que formen part del Sistema. Com a ex-
pressió de transparència aquestes avaluacions seran 
públiques i publicades, com a mínim en la pagina web 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, un cop sigui in-
format el Consell de Direcció. A tal efecte s’assignarà 
el pressupost necessari per a la seva realització.

[...]».

53 Esmena núm. 53
D’addició
GP Socialista

Article 24, apartat p

«Article 24. [...]

[...]

p) Impulsar la concertació social en matèria de políti-
ques, serveis i programes ocupacionals i promoure els 
instruments necessaris per a la seva execució.

[...]».

54 Esmena núm. 54
D’addició
GP Socialista

D’un apartat s bis, a l’article 24

«Article 24. [...]

[...]

s bis) Planificar i executar estratègies de comunicació 
externa per potenciar el coneixement i utilització dels 
serveis i programes per part de les empreses i els tre-
balladors. Per a aquesta funció s’utilitzaran preferent-
ment mitjans digitals.

[...]».

55 Esmena núm. 55
D’addició
GP Socialista

Article 24, apartat bis

«Article 24 bis. Recursos

1. El Servei d’Ocupació de Catalunya, per al desenvo-
lupament dels serveis, dels programes i de les accions 
ocupacionals, compta amb: 

a) Els centres propis que el Departament de Treball li 
assigna, i també els centres públics de la Generalitat 
que hi cooperin.

b) Els centres de les entitats cooperadores degudament 
autoritzades.

c) Els centres de les entitats col·laboradores deguda-
ment autoritzades.

2. El Servei d’Ocupació de Catalunya, per a millo-
rar l’eficiència de la seva gestió, pot establir concerts, 
acords, convenis o fórmules de gestió integrada o com-
partida amb entitats públiques o privades, constituir 
consorcis o crear altres entitats per a gestionar i exe-
cutar els serveis ocupacionals.»

56 Esmena núm. 56
De modificació
GP Socialista

Article 26, apartat 3

«Article 26. [...]

[...]

26.3 [...]. Ha de complir amb dedicació exclusiva llurs 
funcions i està subjecte al règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat i amb tota 
vinculació amb empreses o entitats relacionades amb 
el subministrament de béns o serveis, amb la dotació 
de material o la gestió de les inversions, i també amb 
tot tipus de prestació de serveis o de relació laboral en 
actiu amb la resta d’entitats del Sistema d’ocupació de 
Catalunya de les previstes en l’article 23.3 que presten 
serveis en règim de concert, conveni o mitjançant qual-
sevol altra fórmula de gestió indirecta amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya.»

57 Esmena núm. 57
D’addició
GP Socialista

Article 27, apartat e

«Article 27. [...]

[...]

e) [...] de competència del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, i trametre-les, prèvia aprovació de la proposta 
corresponent per part del Consell de Direcció del SOC, 
al departament competent en matèria d’ocupació.»
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58 Esmena núm. 58
D’addició
GP Socialista

Article 27, apartat k

«Article 27. [...]

[...] 

k) [...] del Servei d’Ocupació de Catalunya després 
d’haver-ne informat el Consell de Direcció».

[...]».

59 Esmena núm. 59
D’addició
GP Socialista

Article 28, apartat d

«Article 28. [...]

[...]

d) [...] i ser informat amb caràcter previ de les resoluci-
ons d’atorgament [...].

[...]».

60 Esmena núm. 60
De modificació
GP Socialista

Article 28, apartat m

Nova redacció: 

«Article 28. [...]

[...]

m) Rebre còpia de les avaluacions anuals sobre les po-
lítiques d’ocupació desenvolupades pel Sistema d’ocu-
pació de Catalunya i de les avaluacions específiques 
que es realitzin sobre els serveis i dels programes de-
senvolupats pel propi Servei d’ocupació de Catalunya 
i per les altres entitats que formen part del Sistema 
d’ocupació de Catalunya.

[...]».

61 Esmena núm. 61

D’addició
GP Socialista

D’un nou paràgraf al final de l’apartat 1, de l’article 29

«Article 29. [...]

29.1 [...]

Les delegacions que tinguin més d’un representant 
hauran de respectar la paritat entre els seus membres».

29.2 [...]».

62 Esmena núm. 62
De supressió
GP Socialista

Article 30, apartat 2, primer paràgraf

«Article 30. [...]

[...]

30.2 [...] dos terços dels membres presents, els quals 
han d’incloure el vot favorable dels representants de 
l’Administració de la Generalitat.

[...]».

63 Esmena núm. 63
D’addició
GP Socialista

Article 31, apartat 1

«Article 31. [...]

1. Els òrgans de participació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya són els consells territorials, el consell de 
participació d’entitats del sistema d’ocupació de Cata-
lunya (incloses les entitats del tercer sector, juvenils i 
de l’economia social, entre d’altres), el consell de par-
ticipació d’entitats proveïdores de serveis del SOC i 
tots aquells altres grups [...] amb caràcter temporal.

[...]».

64 Esmena núm. 64
D’addició
GP Socialista

Article 31, apartat 2

«Article 31. [...]

[...]

31.2 Els consells territorials [...] i de les administraci-
ons locals, i poden incorporar d’altres entitats d’ampli 
reconeixement social al territori, i han d’estar [...].

[...]».

65 Esmena núm. 65
D’addició
GP Socialista

D’una lletra h, a l’apartat 2, de l’article 31

«Article 31. [...]

[...]

h) els representants de les entitats que en el territori 
participin de les diferents estratègies, plans o instru-
ments de planificació territorials a partir de la seva 
contribució i o experiència en el sistema d’ocupació.

[...]».



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 517

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 23

66 Esmena núm. 66
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 3 bis a l’article 31

«Article 31. [...]

[...]

31.3 bis) El consell de participació de les entitats del 
sistema d’ocupació de Catalunya inclou, entre d’al-
tres, entitats del tercer sector, entitats juvenils, entitats 
de l’economia social, universitats i totes aquelles que 
per la seva activitat, experiència o coneixement poden 
contribuir a la millora del sistema d’ocupació. S’ha de 
crear pel Departament competent en matèria d’ocupa-
ció, que en determinarà la composició, les funcions i el 
funcionament.

[...]».

67 Esmena núm. 67
De modificació
GP Socialista

Article 31, apartat 4

«Article 31. [...]

[...]

31.4 [...] de serveis del SOC, que s’ha de crear [...]».

68 Esmena núm. 68
D’addició
GP Socialista

Article 32, apartat 1

«Article 32. [...]

32.1 Els serveis territorials són les estructures de ges-
tió que representen al Servei d’Ocupació de Catalunya 
en el territori, tenen l’àmbit en que s’estructura l’ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i són els 
impulsors i els coordinadors de les actuacions de les 
oficines de Treball en el seu àmbit d’influència.

[...]».

69 Esmena núm. 69
De modificació
GP Socialista

Article 32, apartat 3

Nova redacció: 

«Article 32. [...]

[...]

32.3 Els centres d’Innovació i Formació Ocupacional 
són els centres propis del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i, alhora, centres de referència en matèria de 
formació professional ocupacional a Catalunya, que 

porten a terme accions formatives d’experimentació en 
noves qualificacions professionals i expedeixen certi-
ficats de professionalitat, i també porten a terme ac-
cions d’innovació metodològica i de formació de for-
madors.»

70 Esmena núm. 70
D’addició
GP Socialista

Article 33, apartat 3

D’un apartat 3, a l’article 33

«Article 33. [...]

[...] 

3. Els instruments jurídics de col·laboració establerts 
entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i les agències 
de col·locació han de: 

a) Garantir els drets previstos a l’article 18 d’aquesta 
Llei.

b) Assegurar l’acompliment de les obligacions de les 
agències de col·locació que derivin de la col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

c) Establir els mecanismes i els instruments de denún-
cia que han de tenir a disposició les persones o les em-
preses usuàries dels serveis ocupacionals d’intermedi-
ació en el mercat de treball, en cas d’incompliments 
i/o de vulneració de drets i obligacions per part de les 
agències de col·locació.»

71 Esmena núm. 71

D’addició
GP Socialista

D’un apartat 4, a l’article 35

«Article 35. [...]

[...]

35.4. Per donar compliment al principi de suficiència, 
la Generalitat ha de consignar en els seus pressupos-
tos els crèdits necessaris per a finançar el dret subjec-
tiu, efectiu i exigible, al que fa referència l’article 1.d), 
amb una carta de serveis que inclogui com a mínim 
l’orientació, la formació i la intermediació adequades 
a les característiques i necessitats de les persones que 
els ajudi a millorar la seva ocupabilitat en els termes 
que estableix aquesta llei.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha d’incloure en 
el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupa-
ció el programa plurianual, que ha de tenir cada any 
la dotació pressupostaria corresponent en els pressu-
postos de la Generalitat, amb els objectius econòmics 
i de ràtios per persona usuària d’orientació, forma-
ció, i intermediació de manera que assoleixi els de la 
mitjana de la Unió Europea.»
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72 Esmena núm. 72
D’addició
GP Socialista

Article 36, apartat 1

«Article 36. [...]

36.1 El règim de contractació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya és objecte de la normativa general de 
contractació que s’aplica a l’Administració de la Gene-
ralitat i als seus organismes autònoms, així com de to-
tes aquelles altres determinades per l’origen dels Fons.

La contractació es farà preferentment pel Capítol II. 
Béns i Serveis de la Llei de Pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya, i excepcionalment, a través del 
Capítol IV de la mateixa Llei (règim de subvencions).

[...].»

73 Esmena núm. 73
D’addició
GP Socialista

Article 36, apartat bis

D’un article 36 bis

«Article 36 bis. Procediment de reclamació 

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de garantir en 
llur actuació l’exercici i efectivitat dels drets recone-
guts en aquesta Llei.

En el cas que el Servei d’Ocupació de Catalunya no 
garanteixi allò establert al punt 1, els ciutadans poden 
utilitzar els mecanismes de reclamació que estableix la 
legislació vigent.»

74 Esmena núm. 74
De modificació
GP Socialista

Article 37, apartat 1

Nova redacció: 

«Article 37. [...]

37.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de comptar 
amb un sistema d’avaluació sobre les polítiques d’ocu-
pació desenvolupades pel Sistema d’ocupació de Ca-
talunya així com sobre la gestió especifica en matèria 
de serveis i programes desenvolupats pel propi Servei 
d’ocupació de Catalunya i per les altres entitats que 
formen part del Sistema d’ocupació de Catalunya, el 
qual ha de proveir informació rigorosa i útil als seus 
òrgans de Govern per tal de rendibilitzar i racionalit-
zar al màxim els seus recursos.

[...]».

75 Esmena núm. 75
De modificació
GP Socialista

Article 37, apartat 2

Nova redacció: 

«Article 37. [...]

[...]

37.2 El sistema d’avaluació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha d’estar en procés de millora contínua i 
s’ha de basar, entre d’altres, en: 

a) La realització anual de l’avaluació global sobre 
les polítiques d’ocupació desenvolupades pel Siste-
ma d’ocupació de Catalunya i la realització periòdi-
ca d’avaluacions sobre la gestió de serveis i progra-
mes efectuats per entitats del Sistema. A aquest efecte 
el Servei d’ocupació de Catalunya assignarà el pressu-
posts necessari.

b) La promoció d’una cultura de l’avaluació en el Sis-
tema d’Ocupació concebuda com una activitat espe-
cífica i clarament autònoma, independent i diferenci-
ada de la resta d’activitats que desenvolupa el Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

c) La incorporació d’eines i metodologies necessàries 
per tal d’incorporar la perspectiva de gènere.

d) El Servei d’Ocupació de Catalunya encarrega-
rà mitjançant el procediment de concurrència públi-
ca competitiva les avaluacions a les que fa referència 
aquest article. També pot comptar amb el suport dels 
recursos i dels instruments que la Generalitat de Cata-
lunya estableixi per a aquest fi.

e) La coordinació amb les avaluacions que es realitzin 
des d’altres departaments de la Generalitat de Catalu-
nya i altres administracions públiques.

f) Les avaluacions efectuades, d’acord amb el criteri 
de transparència i accés a la informació pública, tin-
dran la consideració de públiques i seran publicades, 
com a mínim en la pàgina web del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, immediatament desprès que hagin estat 
presentades al Consell de Direcció del mateix.»

76 Esmena núm. 76
D’addició
GP Socialista

D’una disposició addicional 

«Disposició addicional segona. Dotació del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya 

El Govern ha de dotar el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya amb els recursos humans i materials ade-
quats per tal de garantir el dret efectiu establert a l’ar-
ticle 1.d. A tal efecte, disposarà, com a mínim, dels se-
güents recursos humans: 
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L’any 2015 disposarà d’un orientador per cada 300 de-
mandants d’ocupació.

L’any 2017 disposarà d’un orientador per cada 100 de-
mandants d’ocupació.

L’any 2018 disposarà d’un orientador per cada 80 de-
mandants d’ocupació.»

77 Esmena núm. 77
D’addició
GP Socialista

D’una disposició addicional

«Disposició addicional tercera

Tota la informació i les dades accessibles del siste-
ma d’ocupació de Catalunya han d’estar disponibles 
en format estàndard “open data”, i es regiran per allò 
establert en la normativa vigent sobre transparència i 
accés a la informació pública».

78 Esmena núm. 78
D’addició
GP Socialista

D’una disposició transitòria

«Disposició transitòria primera

Les fórmules organitzatives existents a l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, establertes sota qualsevol forma ju-
rídica prevista per la legislació local, que vulguin ser 
considerades com instruments vàlids per a la concer-
tació territorial al que fa referència l’article 15.3 de la 
present llei, disposaran del termini màxim d’un any per 
adaptar-se als requeriments establerts en l’apartat 6 
de l’article 15 de la present Llei.»

79 Esmena núm. 79
D’addició
GP Socialista

D’una disposició transitòria

«Disposició transitòria segona

En el moment en què es constitueixi l’Agència de For-
mació i Qualificació Professional de Catalunya aques-
ta assumirà allò establert en els articles 16 b), 24 c) i 
32.3 d’aquesta Llei.»

80 Esmena núm. 80
De modificació
GP Socialista

A tot el text del projecte

On diu: «Servei d’Ocupació de Catalunya»
Ha de dir: «Servei públic d’Ocupació de Catalunya»

81 Esmena núm. 81

D’addició
GP Socialista

A l’exposició de motius

D’un segon paràgraf bis

«La Constitució espanyola, en l’article 40, estableix que 
els poders públics promouran les condicions favorables 
per al progrés social i econòmic i per a una distribu-
ció de la renda regional i personal més equitativa, en el 
marc d’una política d’estabilitat econòmica, i, de mane-
ra especial, faran una política orientada cap a la plena 
ocupació. Tanmateix, l’article 41 determina el compro-
mís d’assistència i de prestacions, especialment en cas 
de manca de feina. En relació amb aquest mandat, l’ar-
ticle 148.1.13 de la Constitució estableix que les comu-
nitats autònomes podran assumir competències en ma-
tèria de foment de llur desenvolupament econòmic, dins 
els objectius marcats per la política econòmica nacio-
nal. Finalment, l’article 149.1.13 de la Constitució esta-
bleix la competència exclusiva de l’Estat sobre les bases 
i la coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica».

82 Esmena núm. 82
D’addició
GP Socialista

A l’exposició de motius 

D’un quart paràgraf bis

«La coordinació amb l’Estrategia Española de Acti-
vación del Empleo és necessària i imprescindible com 
a element no només de la coordinació de les diferents 
competències en aquest àmbit: serveis, polítiques pas-
sives i polítiques actives, sinó també com un bon marc 
per a la gestió de la mobilitat per motius d’ocupació 
dintre de l’Estat Espanyol i del conjunt d’Europa.»

83 Esmena núm. 83
De supressió
GP Socialista

A l’exposició de motius

Des d’«Els nous fenòmens que han aparegut [...]» 

Fins a «[...] a iniciar programes de reformes del Servei 
d’0cupació de Catalunya».

84 Esmena núm. 84
D’addició
GP Socialista

A l’exposició de motius

D’un vuitè paràgraf bis

«Pel que fa a la igualtat d’accés, permanència i promo-
ció en el mercat de treball de les persones amb major 
vulnerabilitat i necessitats de suport, Catalunya comp-
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ta des de 2010 amb un Protocol Marc que reconeix, de 
manera específica, la singularitat i especialització de 
la metodologia del Treball amb Suport com a part del 
seu model d’inclusió laboral.»

85 Esmena núm. 85
D’addició
GP Socialista

A l’exposició de motius 

D’un novè paràgraf bis

«Els objectius d’aquesta llei, alineats amb el Tractat de 
la Unió Europea, l’Estratègia Europa 2020 i l’Estratè-
gia Europea d’Ocupació, han de ser contribuir al crei-
xement i a la creació d’ocupació, a la mobilitat laboral 
i al progrés social, a través d’una estratègia coordina-
da per potenciar una mà d’obra qualificada, forma-
da i adaptable als mercats laborals amb capacitat de 
resposta al canvi econòmic. Així mateix, aquesta llei 
adopta els diferents convenis i recomanacions de l’Or-
ganització Internacional del Treball (OIT), en especial 
el Conveni 88 sobre els serveis d’ocupació.

Tanmateix, aquesta llei pretén contribuir a la millora 
de les oportunitats laborals de les persones, garantir 
el seu dret a rebre serveis d’orientació, formació i in-
termediació laboral, així com estructurar un servei pú-
blic de qualitat amb els recursos humans i materials 
necessaris i amb un desplegament territorial adaptat a 
les necessitats de cada territori.

Des de l’experiència assolida en matèria d’ocupació i 
d’intermediació laboral, es crea el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, que respon als plantejaments i les ne-
cessitats que un servei públic requereix, i s’estableixen 
criteris ordenadors i integradors de les funcions i els 
serveis que els ciutadans de Catalunya necessiten i de-
manen per a l’ocupació, sense oblidar la necessitat i 
el compromís del departament competent en matèria 
d’ocupació de proposar i aplicar línies d’actuació, in-
corporables a curt i mig termini a aquest Servei, dels 
estàndards de qualitat, innovació, promoció i partici-
pació que la societat catalana de la primera dècada 
del segle xxi demana i per donar resposta als criteris i 
als requeriments, cada vegada més exigents, de la Co-
missió Europea.

Per això el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) es 
configura amb la vocació d’assolir la integració de les 
polítiques ocupacionals a Catalunya, en coherència 
amb el que estableix el Conveni 88 de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT).»

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
109270)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat 
del Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 200-
00029/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del títol de la Llei 

«Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya»

«Llei del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Substituir a tot el text «sistema d’ocupació de Catalu-
nya» per «servei públic d’ocupació de Catalunya».

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 1 punt a

«Article 1. Objecte de la Llei

Aquesta Llei té per objecte: 

a) Ordenar el Sistema d’ocupació de Catalunya, com a 
conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per 
promoure i desenvolupar la política d’ocupació, a tra-
vés del qual es garanteixi un servei públic de qualitat 
que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els 
seus recursos.

El Sistema d’ocupació de Catalunya comprèn els ser-
veis públics d’ocupació i el conjunt d’entitats privades 
que, amb finançament públic, presten serveis i progra-
mes en el marc de l’Estratègia Catalana per a l’Ocu-
pació i del Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació i sota els criteris fixats per aquests serveis 
i programes.»
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4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 1 punt d

«d) Garantir el dret subjectiu de les persones a dispo-
sar, al llarg de tota la seva vida activa i especialment 
en el cas de les persones demandants d’ocupació, d’una 
cartera de serveis que inclogui com a mínim l’orienta-
ció, la formació i la intermediació, adequada a les se-
ves característiques i necessitats que els ajudi a millorar 
la seva ocupabilitat en els termes establerts en aquesta 
Llei.

d) Garantir el dret subjectiu de les persones al llarg de 
tota la vida activa i especialment en el cas de les perso-
nes demandants d’ocupació, l’accés a la orientació, la 
formació i la col·locació a través d’un pla individual i 
pactat amb la persona, i no condicionat a disponibili-
tat pressupostària.»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 1 punt e

«e) Facilitar la col·laboració, la cooperació i la coordi-
nació amb la resta de departaments amb competències 
en polítiques de foment de l’activitat econòmica i del 
teixit productiu, en polítiques educatives, sanitàries i 
assistencials socials, per tal d’afavorir la consolidació 
i el creixement empresarial, l’emprenedoria i l’ocupa-
ció.

Garantint a les persones amb un elevat grau de vulne-
rabilitat i necessitats de suport, com ho són les perso-
nes amb discapacitat o les persones amb trastorn men-
tal, la prestació dels serveis especialitzats adients per 
la seva inserció i manteniment de la seva ocupació i la 
promoció de la seva carrera professional.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 2

«Article 2. Finalitats

El Sistema d’ocupació de Catalunya té com a finalitat 
contribuir al ple desenvolupament del dret a l’ocupa-
ció digne, estable i de qualitat, i afavorir la configu-
ració d’un mercat de treball que contribueixi de forma 
eficient a garantir l’ocupabilitat de les persones treba-
lladores, i a cobrir les necessitats de personal adaptat 
als requeriments de les empreses, així com afavorir la 
cohesió social i territorial, mitjançant la gestió de les 
polítiques d’ocupació.»

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 3, d’un nou punt l bis 

«l bis) Diversitat i atenció especialitzada: s’ha de ga-
rantir i promoure una adequada atenció a les neces-
sitats de qualsevol persona i col·lectius a través de la 
disponibilitat i prestació del suport de serveis especia-
litzats, quan així ho requereixin.»

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’una nova lletra m a l’article 3

«m) S’ha de garantir la transferència de la informa-
ció acumulada a nivell macro i microterritorial per a 
la generació de coneixement amb la finalitat d’adoptar 
millores estratègiques.»

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 6, al punt 6.3, a l’apartat a 

«6.3 L’Estratègia ha d’incloure els elements següents: 

a) Anàlisi de la situació econòmica i tendències del 
mercat de treball i evolució econòmica de Catalunya, 
incloent el seu impacte de gènere i una anàlisi de les 
bretxes de gènere i de la seva evolució.»

10 Esmena núm. 10
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 6, al punt 6.3, a l’apartat d 

d) Dotació pressupostària indicativa que inclogui els 
fons propis i els procedents d’altres administracions pu-
bliques i, si és el cas, d’altres fonts de finançament.

d) Dotació pressupostària que inclogui un pressupost 
suficient, equivalent com a mínim a la mitjana europea 
de despesa que els Estats membre de la UE dediquen a 
polítiques d’ocupació, que actualment és del 0,5% del 
PIB i els procedents d’altres administracions públiques 
i, si és el cas altres fonts de finançament.
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11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 9, d’un nou punt 9.3 bis 

«9.3 bis Es crearà el sistema d’avaluació de les políti-
ques d’ocupació de Catalunya. El sistema d’avaluació 
de la qualitat, impacte, eficàcia i eficiència serà un ins-
trument operatiu del sistema de polítiques públiques 
d’ocupació que vetllarà perquè els serveis i programes 
implementats tendeixin a assolir amb èxit els criteris 
esmentats.»

12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 11

«Article 11. Observatori d’Empresa i Ocupació

L’Observatori d’Empresa i Ocupació és un instrument 
operatiu del Sistema d’ocupació de Catalunya per ob-
tenir dades, analitzar, elaborar i facilitar informació 
relacionada amb el mercat de treball en relació amb 
les polítiques d’ocupació i amb altres aspectes vincu-
lats amb l’àmbit de l’ocupació. l’observatori ha d’in-
corporar de forma sistemàtica la recollida de dades, 
informes i anàlisis sobre evolució de les bretxes de gè-
nere.»

13 Esmena núm. 13
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 13 lletra b

«[...] Ocupació. I detectar les necessitats de suport per 
promoure l’atenció especialitzada dels diferents col-
lectius, garantit la participació coordinada de tots els 
agents que intervenen en l’àmbit dels serveis d’inserció 
laboral especialitzats.»

14 Esmena núm. 14
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 13 lletra c 

«c) Impulsar una cartera de serveis formada per ser-
veis bàsics i d’altres d’especialitzats, i Incloure-hi els 
serveis de suport especialitzats i territorialitzats d’in-
serció laboral de persones amb discapacitat i/o tras-
torn mental al mercat ordinari de treball adaptada a 
les característiques i a les necessitats detectades de les 
persones, del territori, dels col·lectius, de les empreses 
i dels sectors productius de Catalunya.»

15 Esmena núm. 15
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 13 punt d 

«d) Atendre acompanyar les persones i donar-los-hi 
eines i suport per a la millora de la seva situació labo-
ral i/o professional.»

16 Esmena núm. 16
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 13 punt e 

«e) Acompanyar atendre les empreses i, en particu-
lar, les pimes així com les empreses d’inserció social 
amb instruments de suport específic per millorar la 
seva capacitat de generar ocupació i la seva compe-
titivitat, dins de l’àmbit competencial d’aquesta Llei. 
Atendre la diversitat i promoure l’especialització en el 
marc dels Serveis inclosos en l’esmentada Cartera de 
Serveis.»

17 Esmena núm. 17
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt f a l’article 13

«f) Impulsar la millora de la comunicació del sistema, 
establint un model de comunicació multidireccional.»

18 Esmena núm. 18
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al segon paràgraf de l’article 14

«Formen també part del Sistema les empreses i les en-
titats que, amb finançament públic, col·laboren amb 
el Servei d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i 
programes en el marc de l’Estratègia Catalana per a 
l’Ocupació i del Pla de Desenvolupament de les Polí-
tiques d’Ocupació i sota els criteris fixats per aquests 
serveis i programes.»

19 Esmena núm. 19
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 15 punt 8

«15.8 Als efectes previstos en aquest article, el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya ha d’establir contractes 
programa de caire plurianual i flexible o altres instru-
ments jurídics adequats de col·laboració i cooperació 
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amb les entitats esmentades en el punt 15.3, a través 
dels quals es faci possible el disseny, la planificació, la 
implementació, la gestió, el seguiment i l’avaluació de 
les polítiques públiques d’ocupació de les estratègies 
territorials, entre d’altres: [...]»

20 Esmena núm. 20
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt d bis a l’article 16

«d bis) L’elaboració d’accions específiques dirigides a 
eradicar les bretxes de gènere i també a la promoció 
d’accions positives.»

21 Esmena núm. 21

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 16 al final del punt e

«e) Les oportunitats per a col·lectius amb especials 
dificultats d’inserció laboral, que són programes que 
promouen la igualtat en l’accés, permanència i promo-
ció en el mercat de treball per a les persones que for-
min part de col·lectius que, de manera conjuntural o 
estructural, presentin especials dificultats d’inserció 
laboral i/o necessitats de suport especialitzat. S’han 
de dissenyar serveis o mesures de programes de polí-
tiques d’ocupació de caràcter transversal a la resta de 
serveis ocupacionals, i mecanismes de col·laboració 
amb les entitats del Tercer Sector Social especialitza-
des en l’atenció a aquests col·lectius. Els suports espe-
cialitzats i de proximitat, que són els serveis i progra-
mes adients per la igualtat en l’accés, permanència i 
promoció en el mercat de treball de les persones amb 
un elevat grau de vulnerabilitat i necessitats de suport, 
com ho són les persones amb discapacitat o les perso-
nes amb trastorn mental.

A tal efecte, el Servei d’Ocupació de Catalunya, in-
clourà, a la seva Carta de Serveis, una cartera de ser-
veis especialitzats i regularà el procés administratiu de 
col·laboració i contractació amb entitats socials sense 
ànim de lucre prestadores dels mateixos, amb les que 
establirà contractes programa o altres instruments ad-
ministratius adequats de col·laboració cooperació.»

22 Esmena núm. 22
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 16 al dinal del punt i

«i) Atenció a les necessitats de les empreses.

L’atenció a les necessitats de les empreses contempla 
els serveis i els programes adreçats a identificar i pro-
moure oportunitats per al manteniment i la generació 

d’ocupació, i a millorar la qualificació dels seus treba-
lladors i treballadores. El Servei d’Ocupació de Cata-
lunya ha de vetllar pel desenvolupament i la millora 
dels Centres Especials de Treball i Empreses d’Inser-
ció, com un dels instruments essencials en la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental que necessitin suport o una atenció especialit-
zada.»

23 Esmena núm. 23
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat 2 del punt j de l’article 16

«2. de forma excepcional i només per atendre als col-
lectius de més dificultat que demandant un coneixe-
ment especialitzat del sector o de les característiques 
específiques del col·lectiu demandant d’ocupació, el 
servei d’ocupació de Catalunya podrà utilitzar també 
les agències de col·locació sense ànim de lucre legal-
ment acreditades i serveis d’inserció laboral especia-
litzats d’acord amb els criteris fixats pels serveis i pro-
grames que puguin prestar.»

24 Esmena núm. 24
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al títol de l’article 18

«Article 18. Drets de les persones usuàries»

25 Esmena núm. 25
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 19 punt c

«c) La participació en el desenvolupament i l’execució 
de les polítiques d’ocupació en el marc de les prioritats 
i els objectius establerts en el Pla de Desenvolupament 
de Polítiques d’Ocupació, així com dels criteris fixats 
en els serveis i programes en els quals participin.»

26 Esmena núm. 26
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 21 punt d

«d) Sotmetre’s als instruments de coordinació, d’ava-
luació i de cooperació del Sistema d’ocupació de Ca-
talunya.»
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27 Esmena núm. 27
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 21 d’un nou punt h

«h) Respectar els drets de les persones establerts en 
l’article 18.»

28 Esmena núm. 28
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 24 al final del punt c

«c) Gestionar els programes de formació professional 
per a l’ocupació, sens perjudici que, per millorar l’efici-
ència de la seva gestió, pugui establir concerts, acords, 
convenis o fórmules de gestió integrada o comparti-
da amb entitats públiques o privades, col·laborar amb 
consorcis o altres entitats per gestionar i executar els 
serveis ocupacionals, i garantir-ne la coordinació amb 
el sistema de formació i qualificació professional vi-
gent a Catalunya.

Els concerts, acords, convenis o formules de gestió 
amb entitats públiques o privades tindran com a guia 
d’actuació els criteris fixats en els serveis i programes 
en els quals participin aquestes entitats.»

29 Esmena núm. 29
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 24 punt m

«m) Mantenir les bases de dades generades pels siste-
mes integrats d’informació del Sistema d’ocupació de 
Catalunya i elaborar les estadístiques, els anàlisis, els 
estudis i els informes relatius a la prestació dels ser-
veis i dels programes de la seva competència.

Les dades de les diferents bases de dades s’han de 
compilar i s’han d’analitzar desagregades per sexes, i 
el tipus i grau de discapacitat, així com altres varia-
bles que puguin ser rellevants per la observança de la 
garantia d’igualtat d’oportunitats, per tal de facilitar 
la incorporació de valoracions de gènere, de discapa-
citat o d’aquestes altres variables rellevants a les es-
tadístiques, anàlisis, estudis i informes elaborats pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya.»

30 Esmena núm. 30
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 24 al final del punt n

«n) Elaborar amb caràcter periòdic una agenda d’ava-
luacions amb un pressupost assignat, que es concreta-

rà en un instrument operatiu destinat avaluar els ser-
veis i programes propis de les polítiques d’ocupació de 
Catalunya.»

31 Esmena núm. 31

De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 31.1 

«Article 31. Els òrgans de participació

31.1 Els òrgans de participació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya són els consells territorials, el consell de 
participació d’entitats proveïdores de serveis del SOC i 
tots aquells altres grups tècnics de participació i d’as-
sessorament que pugui crear el Consell de Direcció de 
manera temporal.»

32 Esmena núm. 32
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 31, al punt 31.2, afegir un nou apartat h 

«h) També han de formar part dels Consells de partici-
pació els representants del Consell de Formació i qua-
lificació professional.»

33 Esmena núm. 33
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 31.4 de l’article 31

El text quedaria redactat així: 

«Es crea el Consell de Participació del SOC que incor-
pora les entitats del tercer sector, la representatives de 
l’economia social, el Consell Nacional de la Joventut 
i les universitats públiques catalanes, amb l’objectiu 
d’assessorar i col·laborar amb la coordinació i en la 
planificació.»

34 Esmena núm. 34
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 34 al final del segon paràgraf 

«El personal del Servei d’Ocupació de Catalunya ha 
de ser l’adequat i el necessari per garantir el compli-
ment de la carta de serveis i per desenvolupar les fun-
cions que li encarrega aquesta Llei, per poder realitzar 
l’adequada orientació i acompanyament personalitzat 
això és traduirà en la proporció de 1 professional del 
SOC per cada 75 persones.»



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 517

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 31

35 Esmena núm. 35
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al final de l’article 34

«El personal del Servei d’Ocupació de Catalunya ha 
de rebre formació adequada i continuada per assolir 
els objectius que se li demanen en orientació, formació 
i suport a la inserció.»

36 Esmena núm. 36
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al final del punt 37.1

«Article 37. Avaluació

37.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de comptar 
amb un model d’avaluació dels serveis i dels progra-
mes del Sistema d’ocupació de Catalunya, el qual ha 
de proveir informació rigorosa i útil als seus òrgans de 
Govern per tal de rendibilitzar i racionalitzar al mà-
xim els seus recursos.

Per aconseguir-lo disposarà d’un instrument operatiu 
d’avaluació de la qualitat, impacte i eficàcia i eficièn-
cia dels serveis i programes implementats.»

37 Esmena núm. 37
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’una nova disposició addicional 

«Adaptar la norma als principis recollits a la Llei 
13/2014 del 30 d’Octubre d’accessibilitat per acomplir 
amb l’objectiu que els espais i els serveis siguin acces-
sibles per a les persones amb discapacitat i/o diversitat 
funcional.»

38 Esmena núm. 38
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’una nova disposició addicional 

«Es crearà una comissió mixta entre el SOC i les enti-
tats municipalistes per establir un marc de cooperació 
i coordinació entre ambdós nivells d’administració per 
tal de garantir la concertació amb agents socials en 
el territori i la posada en marxa dels consells territo-
rials.»

39 Esmena núm. 39
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’una nova disposició addicional 

«S’establirà a través de l’òrgan que es derivi de la 
llei de formació professional per proveir pública-
ment les acreditacions necessàries en matèria de 
formació i acreditació de les competències, amb 
convocatòria oberta de manera permanent, per tal 
que les persones puguin accedir a un nivell professi-
onal per a un treball digne.»

40 Esmena núm. 40
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’una nova disposició addicional 

«Per fer polítiques efectives d’ocupació cal la vincula-
ció entre polítiques actives i passives per aquest motiu 
el Govern de Catalunya proposarà al Govern de l’Es-
tat una fórmula de coordinació activa per fer-ho pos-
sible.»

41 Esmena núm. 41

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’una nova disposició addicional 

«Per adaptar i garantir la correcta planificació, coor-
dinació i execució d’estratègies tan a nivell nacional 
com al territori s’establirà mecanismes de coordina-
ció Interdepartamental especialment amb els Depar-
taments de Benestar, ensenyament, territori i agricul-
tura.»

42 Esmena núm. 42
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’una disposició transitòria 

«Durant el període d’elaboració i inclusió en el Siste-
ma d’Ocupació de Catalunya de la Cartera de Serveis 
Especialitzada i de regulació del procés administratiu 
de contractació d’entitats socials sense ànim de lucre 
prestadores, garantir la subvenció plurianual 2015 - 
2016 ajustada als períodes reals d’execució de gener 
a desembre.»
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43 Esmena núm. 43
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al final del segon paràgraf del preàmbul 

«L’estratègia europea, així mateix es marca també com 
objectiu central l’eliminació de les barreres a la parti-
cipació de les dones en el mercat laboral i insta a po-
sar en marxa mesures destinades a eliminar les bretxes 
de gènere en l’ocupació, a promoure una millor conci-
liació de la vida privada i laboral entre homes i dones 
al llarg del seu cicle vital i també a combatre totes les 
formes de violència contra les dones que entra d’altres 
inclou l’assetjament en el lloc de treball.»

44 Esmena núm. 44
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al quart paràgraf del preàmbul 

«L’article 25 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
destaca el dret dels treballadors a la formació i a la 
promoció professional i a l’accés gratuït als serveis 
públics d’ocupació. L’article 30 estableix que totes les 
per sones tenen dret a accedir als serveis públics en les 
mateixes condicions d’igualtat, cal reconèixer en el 
marc d’aquesta llei la singularitat i especialització del 
model d’inclusió laboral de persones amb discapacitat 
i/o trastorn mental al mercat ordinari de treball i, de 
manera específica, de la metodologia del Treball amb 
Suport així com els Centres especials de Treball en la 
recerca d’aquest objectiu. com també als serveis eco-
nòmics d’interès general. L’article 40 afirma que els 
poders públics han de promoure les polítiques públi-
ques que afavoreixin l’emancipació de les persones jo-
ves, facilitant-los l’accés al món laboral perquè puguin 
desenvolupar el seu projecte de vida, i en l’article 42 
es constata que els poders públics han de vetllar per 
la plena integració social, econòmica i laboral de les 
persones i dels col·lectius més necessitats de protecció, 
especialment dels que es troben en situació de pobresa 
i de risc d’exclusió social. Finalment, l’article 45 dis-
posa que els poders públics han d’adoptar les mesures 
necessàries per promoure el progrés econòmic i social 
de Catalunya i de la seva ciutadania, basats en els prin-
cipis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament 
sostenible i la igualtat d’oportunitats; que han de pro-
moure una distribució de la renda personal i territorial 
més equitativa en el marc d’un sistema català del ben-
estar; que han d’adoptar les mesures necessàries per 
garantir els drets laborals i sindicals de les persones 
treballadores, i que han d’impulsar i promoure la seva 
participació en les empreses i en les polítiques d’ocu-
pació, i disposa que la Generalitat ha de promoure la 
creació d’un espai català de relacions laborals establert 
en funció de la realitat productiva i empresarial espe-

cífica de Catalunya i dels seus agents socials en què 
han d’estar representades les organitzacions sindicals 
i empresarials i l’Administració de la Generalitat. Ai-
xí mateix, la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupa-
ment de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor.»

45 Esmena núm. 45
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al final del quart paràgraf del preàmbul 

«L’article 25 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
destaca el dret dels treballadors a la formació i a la 
promoció professional i a l’accés gratuït als serveis 
públics d’ocupació. L’article 30 estableix que totes les 
per sones tenen dret a accedir als serveis públics en les 
mateixes condicions d’igualtat, com també als serveis 
econòmics d’interès general. L’article 40 afirma que 
els poders públics han de promoure les polítiques pú-
bliques que afavoreixin l’emancipació de les persones 
joves, facilitant-los l’accés al món laboral perquè pu-
guin desenvolupar el seu projecte de vida, i en l’article 
42 es constata que els poders públics han de vetllar per 
la plena integració social, econòmica i laboral de les 
persones i dels col·lectius més necessitats de protecció, 
especialment dels que es troben en situació de pobresa 
i de risc d’exclusió social. Finalment, l’article 45 dis-
posa que els poders públics han d’adoptar les mesures 
necessàries per promoure el progrés econòmic i social 
de Catalunya i de la seva ciutadania, basats en els prin-
cipis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament 
sostenible i la igualtat d’oportunitats; que han de pro-
moure una distribució de la renda personal i territorial 
més equitativa en el marc d’un sistema català del ben-
estar; que han d’adoptar les mesures necessàries per 
garantir els drets laborals i sindicals de les persones 
treballadores, i que han d’impulsar i promoure la seva 
participació en les empreses i en les polítiques d’ocu-
pació, i disposa que la Generalitat ha de promoure la 
creació d’un espai català de relacions laborals esta-
blert en funció de la realitat productiva i empresarial 
específica de Catalunya i dels seus agents socials en 
què han d’estar representades les organitzacions sindi-
cals i empresarials i l’Administració de la Generalitat. 
Així mateix, la Generalitat ha d’afavorir el desenvolu-
pament de l’activitat empresarial i l’esperit emprene-
dor, així com la societat i l’economia del coneixement, 
apostant també per un món del treball amb treballa-
dors i treballadores qualificades, alineada amb l’estra-
tègia educativa, universitària i industrial.»
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46 Esmena núm. 46
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al final del sisè paràgraf del preàmbul 

«En aquest context, es fa necessari un reconeixement 
al paper que juguen i han jugat els professionals del 
Servei d’ocupació de Catalunya des dels inicis fins 
avui, que en un context advers per la crisi, les retalla-
des i la greu situació d’atur han de fer encara més, un 
esforç addicional per a fer efectives les competències 
per a la ciutadania.»

47 Esmena núm. 47
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al final del vuitè paràgraf del preàmbul 

«Pel que fa a la igualtat en l’accés, permanència i pro-
moció en el mercat de treball de les persones amb ma-
jor vulnerabilitat i necessitats de suport, Catalunya 
compta des del 2010, amb u Protocol Marc que reco-
neix, de manera específica, la singularitat i especialit-
zació de la metodologia del treball amb suport com a 
part del seu model d’inclusió social.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 109274)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
107 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 200-00029/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 1, lletra e

«e) Facilitar la col·laboració, la cooperació i la coordi-
nació amb la resta de departaments amb competències 
en polítiques de foment de l’activitat econòmica, i del 
teixit productiu, en polítiques educatives i universitats, 
sanitàries i assistencials, per tal d’afavorir la consoli-
dació i el creixement empresarial, l’emprenedoria, els 
llocs de treball de major qualificació i l’ocupació.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, lletra f

«f) Adaptació i personalització. Els objectius dels ser-
veis i programes impulsats en el Sistema d’ocupació 
de Catalunya han d’adaptar-se a les característiques i 
necessitats de les persones i empreses usuàries tot ga-
rantint processos personalitzats.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, lletra j

«j) Participació. S’ha de garantir la participació de to-
tes les entitats i agents que formen part del Sistema 
d’ocupació de Catalunya, d’acord amb l’article 14 i de 
la forma prevista en l’article 31.3 i articular mecanis-
mes de coordinació i planificació conjunta i estratègi-
ca per a l’optimització dels recursos.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 1

«[...] així com establir els objectius i les actuacions ge-
nerals i específiques adreçades als col·lectius, als sec-
tor, amb especial incidència el món universitari, i als 
àmbits territorials d’aplicació.

5.2 També són [...].»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, d’un nou apartat 2 bis

«5.2 bis) També tindran la consideració d’instruments 
estratègics alhora de definir el marc d’actuació de les 
polítiques ocupacionals, les iniciatives en matèria de 
prospecció de necessitats de formació i qualificació 
que promogui el Sistema de formació i qualificació 
professional com ara l’informe de prospecció de neces-
sitats de formació i qualificació professional.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 8

«[...] la finalitat de diagnosticar, planificar, coordinar, 
integrar i, si s’escau, gestionar les polítiques fixades en 
el Pla de Desenvolupament [...].»

Fascicle segon
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 13, lletra b 

«b) Potenciar el desenvolupament econòmic local i la 
creació d’ocupació de major qualificació.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 13, d’una nova lletra b bis

«b bis) Detectar les necessitats de suport i promoure 
l’atenció especialitzada dels diferents col·lectius, i ga-
rantir la participació coordinada de tots els agents que 
intervenen en l’àmbit dels serveis d’inserció laboral es-
pecialitzats.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 13, d’una nova lletra f

«f) Reconèixer i potenciar noves ocupacions que pro-
venen de sector econòmics basats en el coneixement, la 
innovació i el valor afegit.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15, apartat 5

«15.5 L’abast de la concertació territorial ha de ser la 
de la diagnosi, la coordinació, la integració i la pro-
posta de planificació. També pot gestionar i/o executar 
les polítiques d’ocupació d’acord amb els criteris que 
estableixi el Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació vigent.» 

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15, apartat 6

«[...] l’estratègia territorial i les diferents organitzaci-
ons sindicals, empresarials més representatives de Ca-
talunya, les cambres de comerç de l’àmbit territorial, 
i, si s’escau, els consell locals de joventut en aquells 
municipis on existeixi, tenint en compte que cap ajun-
tament [...].»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15, apartat 8

«[...] d’Ocupació de Catalunya ha d’establir contractes 
programes o altres instruments jurídics adequats de 
col·laboració i cooperació estables per a garantir la se-
va qualitat amb les entitats esmentades en el punt 15.3 
i, si s’escau amb les universitats, a través dels quals es 
faci [...].»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 16, lletra a

«a) L’orientació professional que integra els serveis i 
els programes d’informació, d’acompanyament, de 
motivació i d’assessorament, també els que es presten 
a les universitats que, tenint en compte les circumstàn-
cies [...].»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 16, lletra e

«[...] de suport especialitzat. S’han de dissenyar serveis 
o mesures de programes de polítiques d’ocupació de 
caràcter transversal a la resta de serveis ocupacionals, 
així com mecanismes de col·laboració amb les entitats 
del Tercer Sector Social especialitzades en l’atenció a 
aquests col·lectius.»

15 Esmena núm. 15
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 16, lletra i

«i) Atenció a les necessitats de les empreses

L’estudi i atenció a les necessitats de les empreses [...].»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 16, lletra i

«[...] dels seus treballadors i treballadores.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de vetllar pel 
desenvolupament i la millora dels Centres Especials de 
Treball i Empreses d’Inserció, com un dels instruments 
essencials en la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental que necessitin suport o 
una atenció especialitzada.

j) Intermediació en [...].»
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17 Esmena núm. 17
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 16, lletra j

«[...] a través de: 

1. El Servei d’Ocupació de Catalunya, per si mateix o a 
través de les entitats que col·laborin amb ell.

2. De forma complementària i per atendre els col·lectius 
de més dificultat, el Servei d’Ocupació de Catalunya 
pot utilitzar també les agències de col·locació, legal-
ment acreditades.»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 21, d’una nova lletra h

«[...] caràcter personal.

h) Vetllar per l’acompliment dels drets de les persones 
usuàries contemplats a l’article 18.»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 21, d’una nova lletra i

«i) Facilitar als usuaris la informació respecte els me-
canismes i instruments de denúncia que han d’estar a 
la seva disposició.»

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 23, apartat 3

«[...] amb recursos propis o en col·laboració amb altres 
entitats del Sistema d’ocupació de Catalunya, així com 
especialment amb el sistema educatiu i universitari, 
per tal d’executar i desenvolupar [...].»

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 24, lletra o

«[...] s’observen en dones i homes. Per desenvolupar 
aquesta funció ha de comptar amb la col·laboració de 
les universitats.»

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 24, d’una nova lletra s bis

«s bis) Planificar i executar estratègies de comunicació 
externa tendents a potenciar el coneixement i utilitza-

ció dels serveis i programes per part de les empreses i 
els treballadors. En aquesta funció es prestarà especi-
al atenció a l’ús de les tecnologies de la informació i 
comunicació.»

23 Esmena núm. 23
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 24, d’una nova lletra s ter

«s ter) Vetllar perquè la formació professional ocupa-
cional formi part d’un sistema que integri necessitats 
de qualificació professional de persones aturades amb 
necessitats conjunturals d’empreses, sector i necessi-
tats estratègiques a llarg termini.»

24 Esmena núm. 24
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 27, lletra b

«b) Controlar, fer el seguiment i supervisar tots els ser-
veis i programes que desenvolupa el Sistema d’ocupa-
ció de Catalunya, sens perjudici de les [...]»

25 Esmena núm. 25
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 31, apartat 1

«[...] d’assessorament que pugui crear el Consell de Di-
recció amb caràcter temporal.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 31, apartat 2

«31.2 Els consells territorials són els òrgans de par-
ticipació del territori en els que s’ha de garantir una 
participació activa de tots els membres que els formen. 
S’han de crear d’acord amb [...]»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 31, apartat 2, d’una nova lletra h

«h) Representants de les Cambres de Comerç de l’àmbit 
territorial que pertoqui.»

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 31, apartat 2, d’una nova lletra i

«i) Representants del Consell de Formació i Qualifica-
ció Professional.»
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29 Esmena núm. 29
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 31, apartat 4

«31.4 El Consell de participació de les entitats proveï-
dores del SOC és un òrgan de participació de entitats 
i empreses que executen les polítiques actives d’ocu-
pació de caràcter tècnic, consultiu i preceptiu per co-
nèixer de les polítiques d’ocupació i dels serveis i pro-
grames ocupacionals així com dels seus instruments 
d’execució i aportar el seu coneixement i visió al res-
pecte.

Formaran part del Consell de Participació, entre d’al-
tres, les entitats representatives del Tercer Sector Soci-
al, dels centres i entitats de formació, de les agències 
de col·locació i empreses de recol·locació.»

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 34

«[...] encarrega aquesta llei.

D’acord amb el desenvolupament d’aquesta llei el SOC 
ha de crear la figura de l’inspector especialista, que se-
ran persones amb experiència educativa, capacitat pe-
dagògica per realitzar un seguiment i/o valoració dels 
centres i dels cursos formatius.»

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 37, apartat 2, lletra d

«d) La realització de les avaluacions per un òrgan amb 
caràcter independent.»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 38, apartat 2

«38.2 Així mateix, en compliment del que preveu l’ar-
ticle 100 del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha 
d’iniciar els processos de revocació en els casos que 
procedeixi, sens perjudici de garantir el cobrament 
puntual. S’exceptuen els supòsits de revocacions que 
impliquin un reintegrament d’un import inferior a 60 
euros.»

33 Esmena núm. 33
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’una disposició transitòria única

«Disposició transitòria única

Les funcions recollides als articles 16.b; 24.c i 32.3 
d’aquesta Llei seran assumides per l’Agència de For-
mació i Qualificació Professional de Catalunya des de 
la seva constitució.»

34 Esmena núm. 34
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Disposició final primera

«[...] i qualificació professional. En el desenvolupa-
ment de la llei s’ha de garantir la participació ac-
tiva de les entitats representatives dels sectors afec-
tats.»

35 Esmena núm. 35
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’una disposició final tercera

«Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.»

Esmenes al preàmbul del Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del servei 
d’ocupació de Catalunya

36 Esmena núm. 36
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou paràgraf 5 bis al preàmbul, 

«[...] seves competències.

Tanmateix, en l’exercici de la seva competència 
normativa, la Llei 56/2003, del 16 de desembre, 
d’Ocupació, atribueix a les comunitats autònomes 
la responsabilitat de traslladar al marc estatal la 
dimensió territorial de les polítiques actives d’ocu-
pació, així com la seva col·laboració en la elabora-
ció de l’Estratègia estatal d’Activació per a l’Ocu-
pació i en la concreció dels Plans Anuals de Política 
d’Ocupació pel que fa als objectius anuals en aques-
ta matèria.

Aquest instruments possibiliten la incardinació de les 
polítiques, mesures i programes definits en l’àmbit de 
les competències de la Generalitat, en matèria de po-
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lítiques actives d’ocupació, amb el marc estatal i eu-
ropeu.

La Generalitat de Catalunya ha situat [...].»

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 109290, 109311 i 109572)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (tram. 200-00029/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al títol de la llei

«Projecte de llei d’ordenació del sistema públic d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra a de l’article 1

«a) Ordenar el Sistema Públic d’Ocupació de Catalu-
nya, com a conjunt d’entitats, serveis i programes ne-
cessaris per promoure i desenvolupar la política d’ocu-
pació, a través del qual es garanteixi un servei públic 
de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització 
de tots els seus recursos.

El Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya comprèn 
els serveis públics d’ocupació i el conjunt d’entitats pú-
bliques i privades que, amb finançament públic, pres-
ten serveis i programes en el marc de l’Estratègia Ca-
talana per a l’Ocupació i del Pla de Desenvolupament 
de les Polítiques d’Ocupació i sota els criteris fixats 
per aquests serveis i programes.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra b de l’article 1

«b) Establir el marc d’ordenació de les polítiques pú-
bliques actives i passives d’ocupació a Catalunya, en el 
marc de les seves competències, a través del qual es co-
breixi el desenvolupament de serveis i programes que 
vagin adreçats a millorar les oportunitats d’inserció la-

boral de les persones, a millorar la competitivitat de les 
empreses, promoure el desenvolupament local i, en ge-
neral, a millorar el funcionament del mercat de treball.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra c de l’article 1

«c) Regular el Servei d’Ocupació de Catalunya, com 
a l’organisme autònom de la Generalitat de Catalunya 
que exerceix les competències en matèria de polítiques 
d’ocupació i com a centre de governança del Sistema 
públic d’Ocupació de Catalunya, buscant la interacció 
entre els diferents actors aprofundint cap a procedi-
ments més cooperatius i participatius.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra d de l’article 1

«d) Garantir el dret subjectiu a l’ocupabilitat de les per-
sones, i a disposar, al llarg de tota la seva vida activa 
i especialment en el cas de les persones demandants 
d’ocupació, d’una cartera de serveis que inclogui com 
a mínim l’orientació, la formació i la intermediació, el 
suport, la col·locació i qualificació per l’ocupació ade-
quada a les seves característiques i necessitats que els 
ajudi a millorar la seva ocupabilitat en els termes es-
tablerts en aquesta llei, així com l’assessorament per 
l’autoocupació i emprenedoria. Garantir alhora una 
tasca efectiva d’assessorament a empreses en matèria 
d’ocupació.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra e de l’article 1 

«e) Facilitar la col·laboració, la cooperació i la coor-
dinació amb el Sistema de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya, així com amb la resta de 
departaments amb competències en polítiques de fo-
ment de l’activitat econòmica i del teixit productiu, en 
polítiques educatives, sanitàries i assistencials, per tal 
d’afavorir la consolidació i el creixement empresarial, 
l’emprenedoria i l’ocupació, així com centralitzar, en el 
Servei d’Ocupació, la gestió de les prestacions i sub-
sidis que en el marc de les seves competències pugui 
reconèixer.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra e bis a l’article 1 

«e bis) Garantir a les persones amb un elevat grau de 
vulnerabilitat i necessitats de suport, com ho són les 
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persones amb discapacitats o les persones amb tras-
torn mental, la prestació dels serveis especialitzats 
adients per a la seva inserció i manteniment de la seva 
ocupació i la promoció de la seva carrera professio-
nal.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra f de l’article 1

«f) Integrar els serveis locals d’ocupació dins l’ordena-
ció del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya atesa 
la seva condició d’administració pública i la partici-
pació en el cofinançament de les polítiques públiques 
d’ocupació.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra g a l’article 1

«g) Facilitar la cooperació amb el sistema públic de 
Formació i Qualificació Professional de Catalunya 
dins del Sistema Públic d’ocupació com un agent clau 
per a la millora de la formació de les persones atura-
des, alhora que, per a la millora de la transició inicial 
al món del treball de les persones que s’hi formen i per 
a la formació al llarg de la vida.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra h a l’article 1 

«h) Facilitar la cooperació amb les Universitats com 
un agent clau per a la formació inicial i al llarg de tota 
la vida laboral, el foment de l’emprenedoria, el naixe-
ment de noves empreses intensives en coneixement i el 
desenvolupament de nous nínxols d’ocupació.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’article 2

«El Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya té com a 
finalitat contribuir al ple desenvolupament del dret a 
l’ocupació, estable i de qualitat, i afavorir la configu-
ració d’un mercat de treball que contribueixi de forma 
eficient a garantir l’ocupabilitat de les persones treba-
lladores, i a cobrir les necessitats de personal adaptat 
als requeriments de les empreses, així com afavorir la 
cohesió social i territorial, mitjançant la gestió de les 
polítiques actives i passives d’ocupació a Catalunya.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al primer paràgraf de l’article 3

«Totes les entitats que integren i participen en el Siste-
ma Públic d’Ocupació de Catalunya s’han d’ajustar als 
principis rectors següents: 

[...]»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra a de l’article 3

«a) Igualtat d’oportunitats, no-discriminació i cohesió 
social. Les persones han de poder accedir a l’ocupació 
i als serveis que ofereix el Sistema Públic d’Ocupació 
de Catalunya en condicions d’igualtat i no discrimi-
nació, sens perjudici de prioritzar aquelles persones i 
col·lectius amb més dificultats per accedir a l’ocupació, 
per tal de contribuir a la cohesió social i promoure un 
mercat del treball que fomenti la igualtat d’oportuni-
tats i la no-discriminació.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra b de l’article 3

«b) Cohesió i reequilibri territorial. El Sistema Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha de promoure polítiques 
d’ocupació adaptades a les característiques i necessi-
tats del mercat de treball de cada territori amb especi-
al atenció a aquells territoris amb un teixit productiu 
menys desenvolupat. Així mateix, el Sistema ha de ga-
rantir la igualtat d’accés a la totalitat de les polítiques 
actives d’ocupació a qualsevol persona de qualsevol 
territori, al llarg de l’any.»

15 Esmena núm. 15
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra c de l’article 3

«c) Gratuïtat i universalitat. Els serveis oferts per les 
entitats del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya 
que siguin de competència pública i finançats amb 
fons públics s’han de prestar a les persones i a les em-
preses de manera gratuïta, sense poder-los exigir cap 
contraprestació.»
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16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra d de l’article 3

«d) Activació. Les polítiques d’ocupació impulsades 
des del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya han 
d’orientar-se al progrés i creixement professional de 
les persones i han de garantir l’adequació dels itine-
raris d’inserció i qualificació professional a les seves 
característiques i necessitats, tot orientant-les a les ne-
cessitats del mercat del treball.»

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra e de l’article 3

«e) Coresponsabilitat. Tots els que composen el Sis-
tema Públic d’Ocupació de Catalunya i desenvolupen 
serveis i programes finançats amb fons públics, així 
com les persones usuàries, han de subscriure el com-
promís de garantir el seu objectiu finalista i la seva 
eficàcia, en especial les persones beneficiàries de pres-
tacions i subsidis.»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra f de l’article 3

«f) Adaptació i personalització. Els objectius dels 
serveis i programes impulsats en el Sistema Públic 
d’Ocupació de Catalunya han d’adaptar-se a les carac-
terístiques i necessitats de les persones usuàries tot ga-
rantint processos personalitzats, així com també a les 
necessitats de les empreses.»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra g de l’article 3

«g) Cooperació i coordinació. El Servei d’Ocupació 
de Catalunya, com a centre de governança del Sistema 
Públic d’Ocupació de Catalunya, ha de garantir que les 
entitats que el composen es relacionen i actuen de ma-
nera coordinada per gestionar i, si s’escau, planificar 
els serveis ocupacionals, i optimitzar l’ús dels recursos 
disponibles tot evitant duplicitats. Aquesta cooperació 
i coordinació ha de tenir especialment en compte els 
serveis i els programes de les administracions locals.»

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra h de l’article 3

«h) Utilitat i impacte. Les iniciatives que es promo-
guin des del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya 
han de garantir la integralitat i la traçabilitat de les ac-
tuacions, i s’han d’acompanyar de mecanismes d’ava-
luació de la seva qualitat, resultat, impacte, eficàcia i 
eficiència.»

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació de la lletra j de l’article 3

«j) Participació. S’ha de garantir la participació per-
manent entre tots els agents del sistema públic d’ocu-
pació i articular mecanismes de coordinació i plani-
ficació conjunta i estratègica per a l’optimització dels 
recursos.»

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra k de l’article 3

«k) Traçabilitat. S’ha de garantir la traçabilitat de les 
actuacions i dels recursos com un factor clau del Siste-
ma Públic d’Ocupació de Catalunya.»

23 Esmena núm. 23
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra m a l’article 3 

«m) Diversitat i atenció especialitzada. S’ha de garan-
tir i promoure una adequada atenció a les necessitats 
de qualsevol persona i col·lectius a través de la dispo-
nibilitat i prestació del suport de serveis especialitzats, 
quan així ho requereixin.»

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addicció a la lletra b de l’apartat 2 de l’article 4

«b) El tractament individualitzat de la persona usuà-
ria mitjançant un expedient únic i comú a tot el Sis-
tema Públic d’Ocupació de Catalunya que integri la 
informació personal i professional relacionada amb 
les polítiques d’ocupació, dins del marc de la normati-
va legal vigent en matèria de protecció de dades, així 
com les prestacions i subsidis dels que pugui ser bene-
ficiària.»



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 517

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 40

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 2 de l’article 5

«5.2. També són instrumentes estratègics per a la pla-
nificació de les polítiques d’ocupació el Pla General de 
la Formació Professional de Catalunya, les estratègi-
es, els plans o els instruments de planificació territori-
als que resultin de la concertació territorial.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou apartat 4 a l’article 5

«4. També tindran la consideració d’instruments es-
tratègics que es tindran en compte per definir el marc 
d’actuació de les polítiques ocupacionals, les iniciati-
ves en matèria de prospecció de necessitats de forma-
ció i qualificació que promogui el Sistema de formació 
i qualificació professional com ara l’Informe de pros-
pecció de necessitats de formació i qualificació profes-
sional.»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 2 de l’article 6

«6.2 L’Estratègia s’elabora en el marc del Consell de 
Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya amb la 
participació de les organitzacions empresarials i sindi-
cals més representatives de Catalunya i de les organit-
zacions representatives de l’àmbit local que en formen 
part, i se sotmet a informe del propi Consell. L’Estra-
tègia ha de ser informada abans de la seva aprovació 
a la Comissió de participació. L’Estratègia ha de ser 
aprovada pel Govern i presentada al Parlament de Ca-
talunya.»

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra a de l’apartat 3 de l’article 6

«a) Anàlisi de la situació econòmica i tendències del 
mercat de treball i evolució econòmica de Catalunya, 
incloent el seu impacte de gènere, i en especial de les 
bretxes de gènere i la seva evolució.»

29 Esmena núm. 29
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou apartat 5 a l’article 6

«6.5. Entre d’altres elements de prospectiva, es realit-
zaran estudis d’avaluació de forma sistemàtica per a 

conèixer els índexs d’inserció dels titulats i graduats 
en diferents estudis de formació professional i de les 
Universitats.

Aquests estudis es realitzaran en coordinació amb el 
Sistema de Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya, així com l’entitat més representativa de les 
universitats públiques de Catalunya.»

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 3 de l’article 7

«7.3 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació s’elabora en el marc del Consell de Direc-
ció del Servei d’Ocupació de Catalunya amb la parti-
cipació de les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives de Catalunya i de les organitzaci-
ons representatives de les administracions locals que 
en formen part, i s’ha de sotmetre a l’aprovació del 
propi Consell. El Consell de Participació haurà de ser 
escoltat en la seva elaboració.»

31 Esmena núm. 31

De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió a l’article 8

«Les estratègies, plans o altres instruments de planifi-
cació territorials són el resultat de la concertació ter-
ritorial entre els agents d’un territori concret. Tenen la 
finalitat de diagnosticar, planificar, coordinar, integrar 
i, si s’escau, gestionar les polítiques fixades en el Pla de 
Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació, ade-
quant l’oferta dels serveis i programes ocupacionals a 
les necessitats del territori amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat de les persones i la seva inserció laboral i 
fomentar-ne el seu desenvolupament socioeconòmic.»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 2 de l’article 9

«9.2. També són un instrument operatiu l’informe de 
prospecció de necessitats de formació i qualificació 
professional i l’Observatori d’Empresa i Ocupació.»

33 Esmena núm. 33
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 9

«2 bis. És crearà el sistema d’avaluació de les políti-
ques d’ocupació de Catalunya. El sistema d’avaluació 
de la qualitat, impacte, eficàcia i eficiència serà un ins-
trument operatiu del Sistema de polítiques públiques 
d’ocupació que vetllarà perquè els serveis i programes 
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implementats tendeixin a assolir amb èxit els criteris 
esmentats.»

34 Esmena núm. 34
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació de l’apartat 3 de l’article 9

«9.3 Els instruments operatius han de respectar la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de la normativa 
vigent de protecció de dades de caràcter personal.»

35 Esmena núm. 35
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’aparat 2 de l’article 10

«10.2 El sistema d’informació comú ha de fer acces-
sible a les persones i a les empreses les ofertes i les 
demandes d’ocupació i la cartera de serveis existents 
en tot el territori de Catalunya, així com contenir in-
formació relativa a les prestacions i subsidis dels que 
puguin ser beneficiàries.»

36 Esmena núm. 36
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou apartat 4 a l’article 10

«10.4 S’incorporaran les dades de tipologia i grau de 
discapacitat com a dades preceptives convenientment 
segmentades.»

37 Esmena núm. 37
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’article 11

«L’Observatori d’Empresa i Ocupació és un instru-
ment operatiu del Sistema Públic d’Ocupació de Ca-
talunya per obtenir dades, analitzar, elaborar i facilitar 
informació relacionada amb el mercat de treball en re-
lació amb les polítiques d’ocupació i amb altres aspec-
tes vinculats amb l’àmbit de l’ocupació com la igualtat 
d’oportunitats i l’equitat de gènere. Tota la informació 
generada per l’Observatori serà difosa a tots els mem-
bres del Sistema i estarà a pública disposició.

L’Observatori d’Empresa i Ocupació tindrà un òrgan 
assessor i d’anàlisi que estarà composat per persones 
expertes en mercat de treball i ocupació de prestigi 
contrastat.

L’Observatori d’Empresa i Ocupació col·laborarà amb 
les universitats i els centres de recerca experts en els 
diferents mercats de treball i creació d’ocupació en 
nous àmbits, en especial, els de més coneixement i va-
lor afegit.»

38 Esmena núm. 38
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al títol II

«Títol II. El Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya i 
carta de serveis»

39 Esmena núm. 39
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al capítol I del títol II

«Capítol 1. El Sistema Públic d’Ocupació de Catalu-
nya»

40 Esmena núm. 40
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’article 12

«El Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya és el 
conjunt d’entitats, serveis i programes per promoure i 
desenvolupar la política d’ocupació i per garantir uns 
serveis ocupacionals de qualitat a les persones i em-
preses de Catalunya dins d’una estratègia global de 
desenvolupament econòmic.»

41 Esmena núm. 41

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’article 13

«Són objectius del Sistema Públic d’Ocupació de Ca-
talunya: 

[...]»

42 Esmena núm. 42
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació de la lletra a de l’article 13

«a) Potenciar les polítiques ocupacionals que impli-
quin la realització de desenvolupin projectes integrals 
i la interacció amb les iniciatives aquells que fomentin 
l’ocupació on es tingui en compte la seva la dimensió 
territorial de l’ocupació i les diferències de gènere que 
tinguin per objecte l’eliminació de tota forma de dis-
criminació.»

43 Esmena núm. 43
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra b de l’article 13

«b) Potenciar el desenvolupament econòmic local i la 
creació d’ocupació.
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Detectar les necessitats de suport i promoure l’atenció 
especialitzada dels diferents col·lectius, i garantir la 
participació coordinada de tots els agents que inter-
venen en l’àmbit dels serveis d’inserció laboral espe-
cialitzats.»

44 Esmena núm. 44
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra b bis a l’article 13

«b bis) Reconèixer i potenciar noves ocupacions que 
vénen de la mà d’una economia i d’un teixit productiu 
basat en el coneixement, la innovació i l’aportació de 
valor.»

45 Esmena núm. 45
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra b ter

«b ter) Potenciar la creació de llocs de treball de més 
valor afegit, qualificació i qualitat.»

46 Esmena núm. 46
Modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra d de l’article 13

«d) Acompanyar Atendre les persones i donar-los-hi 
eines i suport, així com prestacions i subsidis, per a 
la millora de la seva situació laboral i/o professional.»

47 Esmena núm. 47
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra f a l’article 13

«f) Atendre la diversitat i promoure l’especialització en 
el marc dels serveis inclosos en l’esmentada Cartera 
de Serveis.»

48 Esmena núm. 48
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació i addició a l’article 14

«Article 14. Entitats que formen el Sistema Públic 
d’Ocupació de Catalunya

Les entitats que formen el Sistema Públic d’Ocupació 
de Catalunya per la seva pròpia naturalesa són: el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, les administracions lo-
cals, les organitzacions empresarials més representa-
tives de Catalunya i les organitzacions sindicals més 
representatives de Catalunya.

Formen també part del Sistema les empreses, i les en-
titats més representatives del tercer sector en tant que i 
mentre desenvolupin polítiques d’ocupació finançades 

amb fons públics, i els serveis d’orientació de les uni-
versitats que, amb finançament públic, col·laboren amb 
el Servei d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i 
programes en el marc de l’Estratègia Catalana per a 
l’Ocupació i del Pla de Desenvolupament de les Polí-
tiques d’Ocupació, així com el conjunt d’entitats que 
composen el Sistema Públic de Formació i Qualificació 
Professional.»

49 Esmena núm. 49
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació a l’apartat 1 de l’article 15

«15.1 Per facilitar l’encaix en el territori, la coordina-
ció i la integració de les actuacions ocupacionals pre-
vistes en el Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha de 
promoure la concertació territorial amb les diferents 
organitzacions sindicals i empresarials més represen-
tatives de Catalunya cada territori i les administraci-
ons locals.»

50 Esmena núm. 50
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació de l’apartat 3 de l’article 15

«15.3 Per tal de concertar, si escau, la gestió de les po-
lítiques ocupacionals al territori definides a les Estra-
tègies Territorials a que fa referència l’article 8, tot fo-
mentant la participació de les administracions locals 
i de les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de Catalunya del territori, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha d’iniciar, amb les admi-
nistracions locals, un procés d’impuls i de coordina-
ció de fórmules organitzatives de nova constitució es-
tablertes sota qualsevol forma jurídica prevista per la 
legislació local vigent. En el cas d’aquelles fórmules 
organitzatives ja existents a l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei, cal que s’adaptin als requeriments establerts a 
l’apartat 6 d’aquest article.»

51 Esmena núm. 51

Supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió a l’apartat 5 de l’article 15

«15.5 L’abast de la concertació territorial ha de ser la 
de la diagnosi, la coordinació, la integració i la pro-
posta de planificació. També pot gestionar i/o executar 
les polítiques d’ocupació d’acord amb els criteris que 
estableixi el Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació vigent.»
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52 Esmena núm. 52
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació a l’apartat 6 de l’article 15

«15.6 La concertació territorial ha de comptar, com a 
mínim, amb l’adhesió dels municipis que formen part 
de l’estratègia territorial i les diferents organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives de Catalu-
nya del territori, tenint en compte que cap ajuntament 
pot donar suport a més d’una estratègia territorial, i 
que no en pot existir més que una per comarca, tret 
de les excepcions previstes en l’apartat 2 d’aquest ar-
ticle.»

53 Esmena núm. 53
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou apartat 7 bis a l’article 15

«15.7 bis Les estratègies territorials hauran de fomen-
tar la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector 
més representatives del territori i les entitats juvenils 
al territori, així com els Consells locals de la Joventut 
d’aquells municipis on existeixin.»

54 Esmena núm. 54
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’aparat 8 de l’article 15

«15.8. Als efectes previstos en aquest article, el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’establir contrac-
tes programa o altres instruments jurídics adequats de 
col·laboració i cooperació amb les entitats esmentades 
en el punt 15.3, a través dels quals es faci possible el 
disseny, la planificació, la implementació, la gestió, 
el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques 
d’ocupació de les estratègies territorials, entre d’altres. 
En aquest sentit, es tindrà en compte, entre d’altres, 
aquests instruments: 

[...]»

55 Esmena núm. 55
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou apartat 8 bis a l’article 15

«8 bis. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha 
d’establir contractes programa o d’altres instruments 
jurídics adequats de col·laboració i cooperació amb 
les universitats catalanes per al foment de l’ocupació 
dels seus graduats, de l’emprenedoria i de la transfe-
rència de coneixement al teixit productiu, entre d’al-
tres objectius.»

56 Esmena núm. 56
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra a de l’article 16

«a) L’orientació professional que integra els serveis i 
els programes d’informació, d’acompanyament, de 
motivació i d’assessorament que, tenint en compte les 
circumstàncies personals i professionals de la perso-
na usuària, així com les prestacions i subsidis dels que 
sigui beneficiari, li permetin conèixer les seves capa-
citats i els seus interessos i gestionar el seu itinerari 
de qualificació, la recerca d’ocupació o la posada en 
marxa d’iniciatives empresarials. En tots els casos, 
les persones que iniciïn processos d’intermediació o 
d’inserció, han de ser orientades i se’ls ha de valorar 
l’ocupabilitat des de les oficines de Treball de la Ge-
neralitat.»

57 Esmena núm. 57
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra a bis a l’article 16

«a bis) El reconeixement de les prestacions i subsidis 
per desocupació que li són propis en el seu marc de 
competències.»

58 Esmena núm. 58
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra a ter a l’article 16

«a ter) L’orientació que fan les universitat als seus es-
tudiants i graduats per a la millora de la seva ocupabi-
litat i per a la seva inserció laboral.»

59 Esmena núm. 59
Supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió i addició a la lletra b de l’article 16

«b) La qualificació professional contempla els serveis 
i els programes de formació professional per a l’ocu-
pació i els d’acreditació de competències. La formació 
professional per a l’ocupació és el conjunt d’accions 
formatives que permeten a les persones adquirir co-
neixements i competències al llarg de la vida laboral, 
que respongui a les necessitats de les persones i les 
empreses, tot contribuint al desenvolupament de l’eco-
nomia basada en el coneixement. Té una vinculació 
directa amb el catàleg de qualificacions professionals 
d’acord amb el sistema públic de formació i qualifica-
ció professional.

Els serveis descrits en els apartats a i b es prestaran en 
coordinació amb el sistema públic de formació i quali-
ficació professional de Catalunya.
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L’acreditació de competències és el conjunt d’actua-
cions d’avaluació, reconeixement i certificació de les 
competències professionals adquirides mitjançant l’ex-
periència laboral o per vies no formals de formació.»

60 Esmena núm. 60
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra b bis a l’article 16

«b bis) L’acreditació de competències és el conjunt 
d’actuacions d’avaluació, reconeixement i certifica-
ció de les competències professionals adquirides mit-
jançant l’experiència laboral o per vies no formals de 
formació.»

61 Esmena núm. 61

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra c de l’article 16

«c) Les oportunitats d’ocupació que són els serveis i 
els programes que comporten una experiència profes-
sional i es desenvolupen en un entorn real de treball i 
que permeten la qualificació per a la inserció laboral. 
Reglamentàriament es desenvoluparà un marc norma-
tiu que reguli les pràctiques no laborals, amb diàleg 
amb els agents econòmics i socials.»

62 Esmena núm. 62
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra d bis a l’article 16

«d bis) Promoció d’accions positives específiques diri-
gides a eradicar les bretxes de gènere.»

63 Esmena núm. 63
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra e de l’article 16

«e) Les oportunitats per a col·lectius amb especials di-
ficultats d’inserció laboral que són els programes que 
promouen la igualtat en l’accés, permanència i pro-
moció en el mercat de treball per a les persones que 
formin part de col·lectius que, de manera conjuntu-
ral o estructural, presentin especials dificultats d’in-
serció laboral i/o necessitats de suport especialitzat. 
Reconèixer l’itinerari del treball protegit tant en el 
que respecta a la creació, manteniment, i promoció 
de qualitat de llocs de treball com en el possible tràn-
sit a entorns ordinaris. S’han de dissenyar serveis o 
mesures de programes de polítiques d’ocupació de 
caràcter transversal a la resta de serveis ocupacio-
nals, i mecanismes de col·laboració amb les entitats 
del Tercer Sector Social especialitzades en l’atenció a 
aquests col·lectius.»

64 Esmena núm. 64
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra g de l’article 16

«g) Promoció del desenvolupament econòmic local i la 
creació d’ocupació.

La promoció del desenvolupament econòmic local i la 
creació d’ocupació inclouen els serveis i els programes 
adreçats a la generació d’ocupació, a la creació d’ac-
tivitat empresarial i a la dinamització i a l’impuls del 
desenvolupament econòmic local.

Aquest servei es desenvoluparà en coordinació amb 
els ens locals i amb la política de promoció econòmi-
ca que aquests desenvolupin en el marc de les estratè-
gies territorials, es podrà transferir aquest servei als 
ens locals.»

65 Esmena núm. 65
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició nova lletra h bis a l’article 16

«h bis. Foment de la Contractació

Són els serveis i programes destinats a fomentar la 
contractació en ocupacions que són viables econòmi-
cament però que, per diverses causes, cal remoure de-
terminades dificultats que impedeixen la contractació 
efectiva.»

66 Esmena núm. 66
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra i de l’article 16

«i) Atenció a les necessitats de les empreses.

L’atenció a les necessitats de les empreses contempla 
els serveis i els programes adreçats a identificar i pro-
moure oportunitats per al manteniment i la generació 
d’ocupació, i a millorar la qualificació dels seus tre-
balladors i treballadores. El Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya ha de vetllar pel desenvolupament i la 
millora dels Centres Especials de Treball i les Empre-
ses d’Inserció, com un dels instruments essencials en la 
inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental que necessitin suport o atenció espe-
cialitzada.»

67 Esmena núm. 67
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra i bis l’article 16

«i bis) Incloure i reconèixer la singularitat i especia-
lització del model d’inclusió laboral de persones amb 
discapacitat o trastorn mental al mercat ordinari de 
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treball i, de manera especifica, de la metodologia de 
Treball amb Suport.»

68 Esmena núm. 68
Modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació dels punts 1 i 2 de la lletra j de l’article 16

«La intermediació en el mercat de treball té com a 
objectiu facilitar la relació entre l’oferta i la deman-
da d’ocupació. Amb independència de l’agent que la 
realitzi, la intermediació laboral té la consideració de 
servei de caràcter públic, d’acord amb la normativa 
d’aplicació amb l’article 20.3 de la Llei 56/2003, de 16 
de desembre, d’ocupació. Aquesta s’ha de realitzar a 
través de: 

1. El Servei d’Ocupació de Catalunya, per si mateix o 
a través dels serveis locals d’ocupació i de les entitats 
que col·laborin amb ell.

2. De forma complementària i per atendre els col-
lectius de més dificultat, el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya pot utilitzar també les agències de col·locació, 
legalment acreditades i serveis d’inserció laboral espe-
cialitzats d’acord amb els criteris fixats pels serveis i 
programes que puguin prestar.

Els instruments jurídics de col·laboració establerts en-
tre el Servei d’Ocupació de Catalunya i les agències de 
col·locació han de: 

[...]»

69 Esmena núm. 69
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació a la lletra j de l’article 16

«[...]

Els instruments jurídics de col·laboració establerts 
entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les 
agències de col·locació han de: 

1. Garantir els principis rectors recollits a l’article 3 
d’a questa Llei.

2. Garantir els drets previstos a l’article 18 d’aquesta 
Llei.

3. Assegurar l’acompliment de les obligacions de les 
agències de col·locació que derivin de la col·laboració 
amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

3. Establir els mecanismes i els instruments de denún-
cia que han de tenir a disposició les persones o les em-
preses usuàries dels serveis ocupacionals d’intermedi-
ació en el mercat de treball, en cas d’incompliments 
i/o de vulneració de drets i obligacions per part de les 
agències de col·locació.»

70 Esmena núm. 70
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra j bis a l’article 16

«j bis) Serveis de Suport Especialitzat i territorialitzats 
d’inserció laboral de persones amb discapacitat o tras-
torn mental al mercat ordinari de treball.»

71 Esmena núm. 71

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 1 de l’article 17

«17.1 La carta de serveis conté la informació destinada 
a les persones i a les empreses sobre els drets que els 
assisteixen en relació amb els serveis oferts pel Siste-
ma Públic d’Ocupació de Catalunya, i que inclou els 
compromisos adquirits pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i 
els indicadors per mesurar-los.»

72 Esmena núm. 72
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació de l’apartat 2 de l’article 17

«17.2 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació ha de concretar periòdicament amb una 
periodicitat màxima de quatre anys la carta de serveis 
d’acord amb l’objecte i els principis rectors d’aquesta 
Llei.»

73 Esmena núm. 73
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al capítol 3 del títol II

«Capítol 3. Drets i obligacions de les persones usuàri-
es i de les entitats que formen part del Sistema Públic 
d’Ocupació de Catalunya»

74 Esmena núm. 74
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’article 18

«El Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya ha de ga-
rantir a les persones usuàries dels serveis els drets se-
güents: 

[...]»
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75 Esmena núm. 75
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra a de l’article 18

«a) L’accés i la participació, de manera gratuïta, a tots 
els serveis i els programes del Sistema Públic d’Ocu-
pació de Catalunya, en consonància amb l’article 3.c.»

76 Esmena núm. 76
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió a la lletra b de l’article 18

«b) El dret subjectiu a la millora de l’ocupabilitat, en 
consonància amb l’article 3.d.»

77 Esmena núm. 77
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra g a l’article 18

«g) Les prestacions i subsidis dins del marc de compe-
tències que li són propis.»

78 Esmena núm. 78
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra h a l’article 18

«h) El dret al suport per la inserció laboral amb ser-
veis especialitzats per a les persones amb discapacitat 
d’especial dificultats.»

79 Esmena núm. 79
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’article 19

«Article 19. Drets de les entitats que formen part del 
Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya

El Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya ha de ga-
rantir els drets següents de les entitats que en formen 
part: 

a) La informació general i específica sobre la cartera 
de serveis.

b) L’accés als instruments operatius del Sistema Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

c) La participació en el desenvolupament i l’execució 
de les polítiques d’ocupació en el marc de les prioritats 
i els objectius establerts en el Pla de Desenvolupament 
de Polítiques d’Ocupació així com de ser informats i 
poder emetre opinions respecte dels criteris fixats en 
els serveis i programes en els quals participin.»

80 Esmena núm. 80
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’article 20

«Les persones usuàries estan obligades a col·laborar 
amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, faci-
litant la documentació, les dades i la informació sol-
licitada, i a comparèixer quan siguin requerides en 
relació amb els serveis i programes que se’ls puguin 
oferir, especialment pel manteniment de les prestaci-
ons i subsidis dels que puguin ser beneficiàries.»

81 Esmena núm. 81

De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació i addició a l’article 21

«Article 21. Obligacions de les entitats que formen 
part del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya

Les entitats que formen part del Sistema Públic d’Ocu-
pació de Catalunya estan obligades a: 

a) Actuar sota els principis rectors del Sistema Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

b) Dotar-se de sistemes de seguiment, d’auditoria i de 
control que s’estableixin per tal de garantir l’eficàcia, 
l’eficiència, la productivitat i l’impacte dels recursos.

c) Sotmetre’s als controls i a les inspeccions periòdi-
ques i aleatòries que siguin procedents per tal de veri-
ficar el compliment de les normes de caràcter ocupa-
cional, administratiu, econòmic i d’estructura que els 
siguin aplicables.

d) Sotmetre’s als instruments de coordinació, de co-
operació i d’avaluació del Sistema Públic d’Ocupació 
de Catalunya.

e) Fer visible la seva pertinença al Sistema Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

f) Facilitar les dades necessàries que tinguin un inte-
rès estadístic i que millorin el sistema d’avaluació del 
Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya.

g) Respectar l’establert en la Llei 15/1999, de 13 de de-
sembre, a la normativa de protecció de dades de caràc-
ter personal.»

82 Esmena núm. 82
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició de dues noves lletres h i i a l’article 21

«h) Vetllar per l’acompliment dels drets de les persones 
usuàries contemplats a l’article 18

i) Facilitar als usuaris la informació respecte els meca-
nismes i instruments de denúncia i posar-los a la seva 
disposició.»
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83 Esmena núm. 83
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 1 de l’article 22

«22.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya és un orga-
nisme públic autònom de caràcter administratiu ads-
crit al departament de la Generalitat de Catalunya que 
té assignades les competències en matèria de políti-
ques actives i passives d’ocupació que li són pròpies, el 
qual n’exerceix la direcció estratègica, en fa el control 
i en garanteix l’avaluació de la seva activitat.»

84 Esmena núm. 84
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’aparat 1 de l’article 23

«23.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya és l’organis-
me de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
responsable de l’ordenació, el desenvolupament, l’exe-
cució, el seguiment i l’avaluació dels serveis i progra-
mes que desenvolupen la política d’Ocupació de Ca-
talunya, així com del reconeixement i gestió de les 
prestacions i subsidis per desocupació i la integració 
laboral en el marc legal vigent.»

85 Esmena núm. 85
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 3 de l’article 23

«23.3 Per a la realització d’aquestes finalitats, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha de determinar quines són 
les actuacions que ha de desenvolupar amb recursos 
propis o en col·laboració amb les entitats del Sistema 
Públic d’Ocupació de Catalunya per tal d’executar i 
desenvolupar polítiques d’ocupació adaptades a les ca-
racterístiques de les persones, dels col·lectius, dels sec-
tors, dels territoris i a les necessitats de les empreses.»

86 Esmena núm. 86
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra b bis a l’article 24

«b bis) Gestionar els programes i serveis d’acompa-
nyament a les persones desocupades.»

87 Esmena núm. 87
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra c de l’article 24 

«c) Gestionar els programes de formació professio-
nal per a l’ocupació, sens perjudici que, per millo-
rar l’eficiència de la seva gestió, pugui establir con-
certs, acords, convenis o fórmules de gestió integrada 

o compartida amb entitats públiques o privades, col-
laborar amb consorcis o altres entitats per gestionar i 
executar els serveis ocupacionals, i garantir-ne la co-
ordinació amb el sistema de formació i qualificació 
professional vigent a Catalunya. Els concerts, acords, 
convenis o fórmules de gestió amb entitats públiques o 
privades tindran com a guia d’actuació els criteris fi-
xats en els serveis i programes en els quals participin 
aquestes entitats.»

88 Esmena núm. 88
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra d bis a l’article 24

«d bis) Gestionar programes de prospecció del mercat 
de treball.»

89 Esmena núm. 89
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra g de l’article 24

«g) Col·laborar amb les empreses que vulguin desen-
volupar una nova activitat econòmica o fer una nova 
contractació per ajudar-les a disposar dels perfils pro-
fessionals que requereixen.»

90 Esmena núm. 90
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra l de l’article 24

«l) Exercir les funcions d’avaluació, control, d’audito-
ria i de sanció relatives al compliment de les obliga-
cions de les entitats que presten serveis ocupacionals, 
sens perjudici de les competències de la Inspecció de 
Treball.»

91 Esmena núm. 91

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra m de l’article 24 

«m) Mantenir les bases de dades generades pels siste-
mes integrats d’informació del Sistema d’Ocupació de 
Catalunya i elaborar les estadístiques, els anàlisis, els 
estudis i els informes relatius a la prestació dels ser-
veis i dels programes de la seva competència.

Les dades de les diferents bases de dades s’han de 
compilar i s’han d’analitzar desagregades per sexes, i 
el tipus i grau de discapacitat, així com altres varia-
bles que pugui ser rellevants per a l’observança de la 
garantia d’igualtat d’oportunitats, per tal de facilitar 
la incorporació de valoracions de gènere, de discapa-
citat o d’aquestes altres variables rellevants a les es-
tadístiques, anàlisis, estudis i informes elaborats pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.»
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92 Esmena núm. 92
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra n de l’article 24

«n) Elaborar amb caràcter periòdic una agenda d’ava-
luacions amb un pressupost assignat que es concretarà 
en un instrument operatiu destinat a avaluar els ser-
veis i programes propis de les polítiques d’Ocupació 
de Catalunya.»

93 Esmena núm. 93
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició de quatre noves lletres a l’article 24

«x) Planificar i executar estratègies de comunicació 
externa tendents a potenciar el coneixement i utilitza-
ció dels serveis i programes per part de les empreses i 
els treballadors. En aquesta funció es prestarà especi-
al atenció a l’ús de les tecnologies de la informació i 
comunicació.

xx) Vetllar perquè la formació professional ocupacio-
nal formi part d’un sistema que integri necessitats de 
qualificació professional de persones aturades amb 
necessitats conjunturals d’empreses i sectors i necessi-
tats estratègiques a llarg termini.

xxx) El reconeixement, control, gestió i complementa-
ció de les prestacions i subsidis per desocupació i inte-
gració laboral en el marc de competències pròpies de 
la Generalitat de Catalunya.

xxxx) La concessió de subvencions per promoure la 
contractació laboral a les empreses.»

94 Esmena núm. 94
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una lletra b bis de l’apartat 3 de l’article 25

«b) El Consell de Participació»

95 Esmena núm. 95
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al títol del capítol 2

«La Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya.»

96 Esmena núm. 96
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’article 26

«26. La Direcció

26.1 La Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya és l’òrgan unipersonal de representació ordi-
nària que dirigeix i gestiona el Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya.

26.2 El nomenament i el cessament del director o di-
rectora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya són 
acordats pel Govern, a proposta del conseller o con-
sellera titular del departament competent en matèria 
d’ocupació.

26.3 El director o directora del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya té la consideració d’alt càrrec. Ha de 
complir amb dedicació absoluta llurs funcions i està 
subjecte al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs 
al servei de la Generalitat.»

97 Esmena núm. 97
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació a la lletra b de l’article 27

«b) Controlar Inspeccionar, fer el seguiment i supervi-
sar tots els serveis i programes que desenvolupa el del 
Servei Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya, sens 
perjudici de les funcions de control de qualitat que 
corresponguin al departament al qual està adscrit.»

98 Esmena núm. 98
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació de la lletra t de l’article 27

«t) Gestionar l’expedició dels certificats de professio-
nalitat acreditatius de les competències adquirides 
mitjançant formació o mitjançant l’acreditació de l’ex-
periència laboral d’acord amb el sistema de formació i 
qualificació professional de Catalunya.»

99 Esmena núm. 99
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra t bis a l’article 27

«t bis) El reconeixement de les prestacions i subsidis 
per desocupació i inserció laboral en el marc de les 
competències pròpies de la Generalitat de Catalunya.»
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100 Esmena núm. 100
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’article 28

«El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Sis-
tema d’Ocupació de Catalunya, i té encomanades les 
funcions següents: 

[...]

c. Debatre i aprovar, amb caràcter previ, la proposta 
dels programes operatius a presentar a la Unió Euro-
pea que afectin l’àmbit de les competències del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya»

101 Esmena núm. 101

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra d, f i g de l’article 28

«d) Debatre i aprovar els criteris generals d’actuació 
en relació amb els serveis i els programes que presta 
el Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya i ser in-
format de les resolucions d’atorgament dels programes 
aprovats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

[...]

f. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i des-
peses anuals del Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya, i emetre informe anual i amb caràcter previ, so-
bre els recursos econòmics destinats al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i els seus criteris de distri-
bució

g) Ser informat de l’estructura organitzativa del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i d’altres temes relaci-
onats amb el personal»

102 Esmena núm. 102
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra l de l’article 28

«l) Fer un seguiment periòdic de les activitats del Sis-
tema Públic d’Ocupació de Catalunya, amb la recep-
ció d’informació bimestral detallada de l’execució de 
la programació.»

103 Esmena núm. 103
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra m i n de l’article 28

«m) Ser informat de les avaluacions que es realitzin 
dels serveis i dels programes desenvolupats pel Siste-
ma Públic d’Ocupació de Catalunya i fixar el criteris 
de publicitat de les avaluacions efectuades.

n) Debatre i aprovar, si escau, els assumptes que li són 
plantejats per la Direcció del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya.»

104 Esmena núm. 104
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra g de l’apartat 1 de l’article 29

«Sis vocals proposats per les entitats representati-
ves de les administracions locals i un representant de 
l’Ajuntament de Barcelona.»

105 Esmena núm. 105
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra c de l’apartat 1 de l’article 29

«c) El director o directora del Sistema Públic d’Ocu-
pació de Catalunya.»

106 Esmena núm. 106
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra h a l’aparat 1 de l’article 29

«h) El Consell de Direcció podrà convidar altres mem-
bres del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya que 
puguin fer aportacions en els temes a discutir.»

107 Esmena núm. 107
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació a l’apartat 1 de l’article 31

«31.1 Els òrgans de participació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya són els consells territorials, el consell de 
participació d’entitats proveïdores de serveis del SOC i 
tots aquells altres grups tècnics de participació i d’as-
sessorament que pugui crear el Consell de Direcció de 
manera amb caràcter temporal.»

108 Esmena núm. 108
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació i addició a l’apartat 2 de l’article 31

«31.2 Els consells territorials són els òrgans de par-
ticipació del territori. S’han de crear d’acord amb la 
distribució territorial del departament competent en 
matèria d’ocupació, amb l’objectiu de facilitar en el 
territori la participació de les organitzacions sindicals 
i empresarials, les entitats del tercer sector més repre-
sentatives de Catalunya del territori i de les adminis-
tracions locals, i han d’estar formats per: 

[...]»
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109 Esmena núm. 109
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació a la lletra e de l’apartat 2 de l’article 31

«e) els representants de les diferents organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives de Cata-
lunya l’àmbit territorial corresponent.»

110 Esmena núm. 110
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra f de l’apartat 2 de l’article 31

«f) els representants de les entitats representatives de 
les administracions locals de l’àmbit territorial corres-
ponent.»

111 Esmena núm. 111

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra g de l’apartat 2 de l’article 31

«g) els representants dels departaments de la Genera-
litat de Catalunya que per raó de les seves competèn-
cies puguin participar en la definició de les polítiques 
d’ocupació en l’àmbit territorial corresponent.»

112 Esmena núm. 112
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició de tres noves lletres a l’apartat 2 de l’article 31

«h) els representants del Consell de Formació i Quali-
ficació Professional.

i) els representants i agents vinculats a la formació 
professional al territori.

j) els representants de les entitats representatives del 
tercer sector social al territori corresponent.»

113 Esmena núm. 113
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació de l’apartat 4 de l’article 31

«31.4 El consell de participació del SOC és de caràc-
ter tècnic, preceptiu i consultiu respecte del Consell de 
Direcció i ha de conèixer de les polítiques d’ocupació 
i dels serveis i programes ocupacionals, dels seus ins-
truments d’execució i proveïment així com aportar el 
seu coneixement i valoració al respecte.

Formaran part del Consell de participació, entre d’al-
tres, les entitats proveïdores del sistema d’ocupació, 
les entitats representatives del tercer sector social, de 
l’economia social, dels centres i entitats de formació, 
una representació del Consell Nacional de la Joventut 

de Catalunya i de l’Associació Catalana de les Univer-
sitats Públiques.

La seva composició, funcionament i funcions seran re-
gulades reglamentàriament.»

114 Esmena núm. 114
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 2 de l’article 32

«32.2 Les oficines de Treball formen una xarxa d’ofi-
cines que ofereixen els serveis d’orientació professio-
nal, d’intermediació i de recerca d’ocupació, al servei 
de les persones usuàries i de les empreses de Catalu-
nya, així com el reconeixement, control i gestió de les 
prestacions i subsidis per desocupació i inserció labo-
ral pròpies del seu marc competencial.

Les oficines de Treball participaran en les Estratègies 
Territorials a través dels seus directors, que seran pro-
fessionals amb capacitat d’emprendre i gestionar inici-
atives pròpies dins el seu àmbit territorial.

Les oficines de Treball realitzaran tasques de prospec-
ció del mercat de treball en el seu àmbit territorial.»

115 Esmena núm. 115
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 32

«32.2 bis) Serà obligatori per part de les empreses tra-
metre un exemplar de les còpies bàsiques de totes les 
contractacions que portin a terme amb els sistemes au-
tomatitzats que reglamentàriament es determinin.»

116 Esmena núm. 116
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 3 de l’article 32

«32.3 Els centres d’Innovació i Formació Ocupacio-
nal formen la xarxa de centres de referència en la for-
mació professional ocupacional constituïda. Basen la 
seva activitat fonamentalment en impartir accions de 
formació professional i, en especial formació professi-
onal per a l’ocupació, específiques, de qualitat i adap-
tades a les necessitats de les persones, de les empreses 
i dels territoris, i d’acord amb el sistema públic de qua-
lificació professional de Catalunya.

S’establirà un sistema d’acreditació de centres d’acord 
amb la llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya.

S’establirà reglamentàriament el marc normatiu d’au-
tonomia de gestió i de finançament dels CIFO que, en 
qualsevol cas, els facultarà per a poder facturar la 
prestació de serveis de formació professional a les em-
preses que els requerissin, sense perjudici d’allò que 
s’estableix a la lletra c de l’article 3.»
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117 Esmena núm. 117
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 1 de l’article 33

«33.1 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’exercici de les seves funcions, actua de conformitat 
amb el que disposa aquesta Llei, les disposicions que 
la despleguen i la legislació que regula el règim jurí-
dic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu aplicable a l’Administració de la Gene-
ralitat. Pel que fa a les prestacions i subsidis per deso-
cupació i inserció laboral, actua d’acord amb les pre-
visions legals de cadascuna d’elles dins del marc de 
competències pròpies de la Generalitat de Catalunya.»

118 Esmena núm. 118
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’article 34

«El personal del Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya ha d’ésser funcionari o laboral en els mateixos 
termes i en les mateixes condicions que els establerts 
per al personal de l’Administració de la Generalitat, de 
conformitat amb la legislació aplicable.

El personal del Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya ha de ser l’adequat i el necessari per garantir el 
compliment de la carta de serveis i per desenvolupar 
les funcions que li encarrega aquesta Llei.

Es crearà el cos d’inspectors especialistes amb la fina-
litat de fer el seguiment, auditoria i valoració de cursos 
i centres.»

119 Esmena núm. 119
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió a la lletra a de l’apartat 1 de l’article 35

«a) Les assignacions anuals dels pressupostos de la 
Generalitat, de l’Estat espanyol i de la Unió Europea. 
Aquests darrers ingressos s’han de vehicular a través 
del Tresor de la Generalitat de Catalunya.»

120 Esmena núm. 120
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 1 de l’article 37

«37.1 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya]ha de 
comptar amb un model d’avaluació dels serveis i dels 
programes del Sistema d’Ocupació de Catalunya, el 
qual ha de proveir informació rigorosa i útil als seus 
òrgans de Govern per tal de rendibilitzar i raciona-
litzar al màxim els seus recursos. Per aconseguir-ho 
disposarà d’un instrument operatiu d’avaluació de la 
qualitat, impacte i eficàcia i eficiència dels serveis i 
programes implementats.»

121 Esmena núm. 121

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació de la lletra c de l’apartat 2 de l’article 37

«c) Incorporar la perspectiva de gènere introduint ei-
nes, metodologies i indicadors que permetin avaluar 
els impactes de gènere de les polítiques d’ocupació.»

122 Esmena núm. 122
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova lletra c bis a l’apartat 2 de l’arti-
cle 37

«c bis) S’avaluarà específicament la situació, l’impacte 
i els resultats en inserció laboral de les persones que 
pertanyen a col·lectius de més difícil inserció, per ra-
ons tals com l’edat, la situació econòmica o la disca-
pacitat, entre d’altres.»

123 Esmena núm. 123
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió a la lletra d de l’apartat 2 de l’article 37

«d) El Servei d’Ocupació de Catalunya pot comptar 
amb el suport dels recursos i dels instruments que la 
Generalitat de Catalunya estableixi per a aquest fi. 
També pot encarregar mitjançant el procediment de 
concurrència pública competitiva l’avaluació dels ser-
veis i programes ocupacionals.»

124 Esmena núm. 124
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 1 de l’article 38

«38.1 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de 
dur a terme actuacions de seguiment i de control per 
garantir el compliment de les obligacions de les perso-
nes usuàries de les polítiques d’ocupació i de les enti-
tats del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya, amb 
la possibilitat d’exercir la potestat sancionadora en els 
termes establerts per la legislació aplicable, sens per-
judici de les competències de la Inspecció de Treball.»

125 Esmena núm. 125
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició nou article 39 bis

«Transparència. En base a la Llei de Transparència, 
s’establirà una obligació de publicar tots els operadors 
beneficiaris, sigui quin sigui el seu import, pressupost, 
liquidació, etc.»
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126 Esmena núm. 126
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació de l’article 40

«El règim d’infraccions i de sancions d’aquesta Llei 
s’ha d’ajustar al Text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, i/o a la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, sens perjudi-
ci del que preveu el Text refós de la Llei d’infraccions 
i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret le-
gislatiu 5/2000, de 4 d’agost la normativa específica en 
matèria d’infraccions a l’ordre social.»

127 Esmena núm. 127
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou apartat 4 a l’article 41

«41.4 Els expedients sancionadors per les infraccions 
portades a terme per persones usuàries, tant de políti-
ques actives com de polítiques passives, correspondrà 
a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya.»

128 Esmena núm. 128
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’una nova disposició addicional

«D’acord amb l’objecte d’aquesta llei d’establir el 
marc d’ordenació de les polítiques d’ocupació a Cata-
lunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com 
a centre de governança del nou sistema d’ocupació de 
Catalunya, 

1. Ha d’assumir, d’acord amb la normativa vigent, la 
gestió integral de les polítiques d’ocupació, incloent 
aquelles competències exercides per l’Estat.

2. Ha d’establir una vinculació eficient i coresponsable 
dels recursos destinats a les polítiques actives i passi-
ves d’ocupació, per orientar-les totes elles a l’activació 
de la població en edat de treballar.

3. Alinearà les polítiques d’ocupació a les recomana-
cions de la Unió Europea basades en donar més pes a 
les actuacions d’orientació, inserció i acompanyament 
que no pas a les bonificacions a la contractació i al fi-
nançament de la intermediació.

4. Establirà els mecanismes de coordinació amb les 
polítiques de benestar social i, singularment amb les 
polítiques que impliquin l’abonament de rendes, per 
tal que l’activació i la inserció laboral sigui el seu pri-
mer objectiu i s’estableixi un gradient d’actuacions 
amb el següent criteri d’ordinalitat: 

a) polítiques actives per a la inserció en el mercat la-
boral ordinari

b) polítiques actives per a la inserció en mercats labo-
rals protegits o amb algun tipus de suport públic

c) polítiques per a la inserció social

d) polítiques de garantia d’uns mínims de benestar per 
a tothom

5. En la mesura que el Govern de Catalunya assumei-
xi, d’acord amb la normativa vigent, la gestió dels re-
cursos tributaris que genera la societat catalana i dis-
posi així d’uns ingressos suficients, el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya haurà de: 

a) Tenir un nombre d’orientadors-tutors proporcional 
a la població desocupada, que s’establirà reglamentà-
riament.

b) Oferir un tutor o tutora ocupacional de referència a 
cada persona aturada, que vetllarà per la seva millora 
de la ocupabilitat i l’assoliment dels seus drets i deures 
establerts en aquesta llei.

c) Tendir a l’assoliment d’una proporció de recursos a 
polítiques actives sobre polítiques passives similar als 
estàndards europeus.

6. En la mesura que Catalunya assumeixi plenes com-
petències en l’àmbit de la regulació de l’activitat eco-
nòmica s’impulsaran les següents mesures per a la 
millora de l’activitat emprenedora i el foment de l’auto-
ocupació: 

a) la separació del patrimoni personal i professional 

b) la regulació dels béns inembargables

c) l’equiparació de drets i deures de la protecció del 
Règim Especial del Treball Autònom amb les condici-
ons del Règim General i, singularment, la millora de la 
cobertura de les incapacitats laborals transitòries, la 
racionalització i millora de la cobertura per cessament 
de l’activitat i la prestació per desocupació

d) la simplificació comptable i administrativa

e) l’establiment de percentatges mínims de l’activitat 
creditícia bancària orientats al treball autònom, la mi-
cro i la petita empresa

f) el compliment efectiu de la legislació contra la moro-
sitat de les grans empreses amb els treballadors autò-
noms, la micro i la petita empresa»

129 Esmena núm. 129
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la disposició addicional

«Totes les entitats que composen el Sistema d’Ocupació 
de Catalunya estan obligades a facilitar al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya les dades que se’ls sol·licitin 
en relació amb el compliment de les finalitats d’aques-
ta Llei, respectant el que estableix la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.»
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130 Esmena núm. 130
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Nova disposició addicional

«Es tendirà a reduir la subvenció com a mecanisme 
de relació amb els operadors del sistema de polítiques 
públiques i es fomentarà l’establiment de contractes 
programes o concerts per garantir l’estabilitat a mitjà 
termini de les polítiques i dels diferents operadors del 
sistema.»

131 Esmena núm. 131

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Nova disposició transitòria

«Implementar i regular el procés administratiu de con-
tractació de les Entitats Socials prestadores adient per 
tal de garantir la prestació dels Serveis de Suport espe-
cialitzats d’inserció laboral de persones amb discapa-
citat o trastorn mental al mercat ordinari de treball.»

132 Esmena núm. 132
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la disposició final primera

«Es faculta al Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per desplegar i executar aquesta Llei. En tot 
cas i en el termini de sis mesos des de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, cal desenvolupar els aspectes rela-
cionats amb: la col·laboració públic-privada, l’àmbit de 
la concertació territorial, i la coordinació amb el siste-
ma de formació i qualificació professional, els òrgans 
de participació, les pràctiques no laborals, els sistemes 
d’informació, l’estatut dels Centres d’Innovació i For-
mació Ocupacional i amb el desplegament de presta-
cions i subsidis per desocupació i inserció laboral en 
el marc de competències propis de la Generalitat de 
Catalunya.»

133 Esmena núm. 133
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou paràgraf al final del paràgraf cinquè

«Al seu torn, l’article 166 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, referit a Serveis Socials, voluntariat, 
menors i promoció de les famílies, estableix la com-
petència exclusiva de la Generalitat en matèria de 
serveis socials, i que inclou en tot cas, a més d’al-
tres, les prestacions tècniques i prestacions econò-
miques amb finalitat assistencial o complementàries 
d’altres sistemes de previsió pública. De fet, en ordre 
a aquest mandat, el Decret 384/2011, de 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, 
modificada alhora per la Llei 7/2011, de 27 de ju-

liol, de mesures fiscals i financeres, de la renda mí-
nima d’inserció preveu una d’aquestes prestacions. 
La finalitat de la Renda Mínima d’Inserció és prestar 
el suport adequat a totes les persones que els calgui 
atendre les necessitats bàsiques per viure en la soci-
etat, amb els recursos convenients per mantenir-se 
i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i 
laboral. En tant que és una renda d’inserció social, i 
també laboral, es configura com una política passiva 
complementària a les actives que es despleguen per 
l’activació laboral de les persones.»

134 Esmena núm. 134
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al final del paràgraf vuitè

«Pel que fa a la igualtat en l’accés, permanència i pro-
moció en el mercat de treball de les persones amb ma-
jor vulnerabilitat i necessitats de suport, Catalunya 
compta, des del 2010, amb un protocol marc que reco-
neix, de manera específica, la singularitat i especialit-
zació de la metodologia del Treball Amb Suport com a 
part del seu Model d’Inclusió Laboral.»

135 Esmena núm. 135
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou paràgraf al final del paràgraf desè

«Per altra banda, el sistema ha d’incloure les políti-
ques actives i passives de les competències pròpies de 
la Generalitat de Catalunya. Les prestacions o subsi-
dis per a la inserció de les persones i per desocupació, 
conformen una part del conjunt de les polítiques i no es 
poden tractar aïlladament a les estratègies.»

136 Esmena núm. 136
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al final del paràgraf dotzè

«Cal aquí destacar també el nous requeriments de la 
Unió Europea (UE), que demanen la redefinició del 
paper dels serveis públics d’ocupació per convertir-los 
en proveïdors de serveis més àgils i moderns, orien-
tats a les persones, a les empreses i als territoris per-
què puguin oferir solucions d’ocupació actives, amb el 
desplegament d’estratègies de consens entre govern, 
agents socials i territorials.»

137 Esmena núm. 137
Modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació al final del paràgraf tretzè

«En aquest sentit, té un paper clau en la nova llei l’es-
tabliment de l’àmbit de concertació social territorial 
que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha de promou-
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re amb l’ajut de les administracions locals i amb la 
participació de les organitzacions sindicals i empresa-
rials més representatives de Catalunya cada territori. 
Per al desenvolupament de les seves polítiques caldrà 
comptar amb la participació del Tercer Sector.»

138 Esmena núm. 138
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al paràgraf quinzè

«Aquesta Llei té per objecte, 1. ordenar el Sistema Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, 
de serveis i programes transversals necessaris per pro-
moure i desenvolupar la política d’ocupació, a través 
del qual garantir un servei públic de qualitat que asse-
guri la coordinació i l’optimització de tots els seus re-
cursos; 2. establir el marc d’ordenació de les polítiques 
públiques actives i passives d’ocupació a Catalunya, i 
3. regular el Servei públic d’Ocupació de Catalunya, 
com l’organisme de la Generalitat de Catalunya que, 
amb dos òrgans de govern: la direcció del SOC, òrgan 
unipersonal de representació ordinària que el dirigeix 
i el gestiona, i una direcció col·legiada, el Consell de 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(CDSOC), presidit pel conseller o per la consellera del 
departament competent en matèria d’ocupació, i cons-
tituït per la pròpia administració de la Generalitat, les 
entitats representatives de les administracions locals, 
i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen 
la consideració de més representatives de Catalunya, 
exerceix les competències en matèria de polítiques 
d’ocupació i d’intermediació, i n’és el centre de gover-
nança del Sistema.»

139 Esmena núm. 139
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al paràgraf setzè

«Amb la composició del CDSOC aquesta Llei té la vo-
cació de recollir la doctrina i l’esperit de la Unió Euro-
pea, on la participació dels agents econòmics i socials 
és un principi bàsic i fonamental per garantir la màxi-
ma coordinació i la sinergia de tots els recursos amb 
el protagonisme actiu de les associacions empresarials 
i sindicals conjuntament amb el conjunt de les admi-
nistracions públiques i, en concret, les administracions 
locals amb serveis propis o mancomunats que han tin-
gut i tenen un paper actiu en el desenvolupament de les 
polítiques actives d’ocupació, i reforça a la vegada el 
marc català de relacions laborals.»

140 Esmena núm. 140
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al paràgraf dissetè

«Amb el concepte de governança aquesta Llei reconeix 
la importància i la complexitat en les relacions de poder 
en el món actual, que són formals i no formals, i que 
es donen entre els diferents actors i els poders públics. 
Amb la governança es busca la interacció entre tres 
actors: les administracions, la societat civil i el sector 
privat, que articulen els seus interessos, exerceixen els 
seus drets i obligacions i medien en els seus desacords 
i conflictes, la governança entesa com una nova forma 
de governament dinàmic, reticular o en xarxa apuntant 
cap a procediments més cooperatius, major exigència 
de participació i mes eficiència en la combinació dels 
elements públics, privats i socials, sense perdre de vista 
que es desenvolupa un servei públic i d’interès estratè-
gic pel desenvolupament sostenible del país.»

141 Esmena núm. 141

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició de dos nou paràgrafs al final del paràgraf di-
vuitè

«Per altra banda, un objectiu fonamental d’aques-
ta Llei és el de garantir el dret subjectiu a l’ocupabi-
litat de les persones, no aliè del deure ciutadà també 
a l’ocupabilitat. Per a garantir aquest dret subjectiu, 
esdevé necessari aglutinar en la tasca d’orientació i la 
carta de serveis que li donen sentit, les polítiques pas-
sives que li són pròpies a la Generalitat de Catalunya, 
com a eina per concentrar, en un sol espai, tot l’esforç 
públic per la lluita contra la desocupació, la no-inser-
ció, i en definitiva, la pobresa esdevinguda per la man-
ca d’accés al mercat de treball, especialment per part 
dels col·lectius més desafavorits.

Les desigualtats socials que la crisi ha deixat en for-
ma de bretxes salarials, desocupats de llarga durada, 
i altres, obliguen a una veritable política ocupacional; 
millora de recursos per als serveis públics d’ocupació, 
i que no es limiten a la simple col·locació, sinó que es 
centren a assistir, formar, orientar els desocupats i re-
alitzen una veritable tasca d’avaluació, seguiment i mi-
llora eficient, per afavorir aquella màxima que gover-
na la majoria de serveis d’ocupació a Europa que és el 
creixement i progrés professional al llarg de la vida de 
les persones.»

142 Esmena núm. 142
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al paràgraf vint-i-unè

«El títol segon s’estructura en tres capítols. En el pri-
mer es regula el Sistema Públic d’Ocupació de Cata-
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lunya: definició, objectius, entitats que el composen i 
la concertació territorial. El segon capítol regula els 
serveis ocupacionals i la carta de serveis, i el capítol 
tercer tracta sobre els drets i les obligacions de les per-
sones usuàries i de les entitats que formen part del Sis-
tema Públic d’Ocupació de Catalunya.»

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 109291)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 107 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a l’articulat del Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (tram. 200-00029/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans 

Al títol 

«Títol: Projecte de llei d’ordenació del sistema públic 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya» 

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al preàmbul 

«[...]

Els nous fenòmens que han aparegut en els darrers 
anys a la societat, a l’economia, en el mercat laboral 
i en les polítiques d’ocupació i l’avanç indubtable dels 
territoris en la creació de nous instruments per coordi-
nar-se, relacionar-se i gestionar polítiques d’ocupació 
en funció de les seves pròpies necessitats, justifiquen 
una nova llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per respondre amb 
eficiència i flexibilitat a les necessitats de les persones, 
dels treballadors tant per compte aliè com per compte 
propi, de les empreses i de les persones emprenedores, 
dels sectors i dels territoris, donant sempre prioritat 
a aquells col·lectius que en cada moment requereixin 
l’atenció prioritària de les polítiques públiques.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

Al preàmbul 

«[...]

Ho aconsellen també els canvis profunds que han ex-
perimentat els mercats de treball mundials i, en con-
cret, el català, el canvi en l’estructura ocupacional, la 
incidència de les tecnologies de la informació tant en 
la gestió de les polítiques com en la seva avaluació, 
i en la relació dels diferents operadors, les possibili-
tats que dóna la col·laboració públic-privada, i la re-
lació amb totes les administracions involucrades, a 
nivell local, autonòmic, estatal i comunitari, així com 
amb altres polítiques connexes especialment les soci-
als, educatives i formatives.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans

Al preàmbul 

«[...]

En aquest sentit, té un paper clau en la nova llei l’esta-
bliment de l’àmbit de concertació social territorial que 
el Servei d’Ocupació de Catalunya ha de promoure 
amb l’ajut de les administracions locals i amb la par-
ticipació de les organitzacions sindicals, empresarials 
i del Tercer Sector Social mes representatives de Ca-
talunya.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans

Al preàmbul 

«[...] regular el Servei d’Ocupació de Catalunya, com 
l’organisme de la Generalitat de Catalunya que, amb 
dos òrgans de govern: la direcció del SOC, òrgan uni-
personal de representació ordinària que el dirigeix i el 
gestiona, i una direcció col·legiada, el Consell de Di-
recció del Servei d’Ocupació de Catalunya (CDSOC), 
presidit pel conseller o per la consellera del departa-
ment competent en matèria d’ocupació, i constituït per 
la pròpia administració de la Generalitat, les entitats 
representatives de les administracions locals, i les or-
ganitzacions sindicals, empresarials i del Tercer Sector 
Social que tenen la consideració de més representati-
ves de Catalunya, exerceix les competències en matè-
ria de polítiques d’ocupació i d’intermediació, i n’és el 
centre de governança del Sistema.»
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans

Al preàmbul 

«Amb la composició del CDSOC aquesta Llei té la vo-
cació de recollir la doctrina i l’esperit de la Unió Euro-
pea, on la participació dels agents econòmics i socials 
és un principi bàsic i fonamental per garantir la màxi-
ma coordinació i la sinergia de tots els recursos amb el 
protagonisme actiu de les associacions empresarials, 
sindicals i del Tercer Sector Social conjuntament amb 
el conjunt de les administracions públiques i, en con-
cret, les administracions locals que han tingut i tenen 
un paper actiu en el desenvolupament de les polítiques 
actives d’ocupació, i reforça a la vegada el marc català 
de relacions laborals.»

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 1.d 

«Article 1. Objecte de la Llei

1.d) Garantir el dret subjectiu de les persones a dis-
posar, al llarg de tota la seva vida activa i especial-
ment en el cas de les persones demandants d’ocupa-
ció, d’una cartera de serveis que inclogui com a mínim 
l’orientació, la formació, la intermediació i l’acompa-
nyament, adequada a les seves característiques i ne-
cessitats que els ajudi a millorar la seva ocupabilitat en 
els termes establerts en aquesta Llei.»

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou apartat al punt 1

«1.g) Garantir a les persones amb un elevat grau de 
vulnerabilitat i necessitat de suport, com són les perso-
nes amb discapacitat o amb trastorn mental, la presta-
ció dels serveis especialitzats adients per la seva inser-
ció i manteniment de la seva ocupació i la promoció de 
la seva carrera professional.»

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 3.a 

«Article 3. Principis rectors

3.a) Igualtat d’oportunitats, no discriminació i cohesió 
social. Les persones han de poder accedir a l’ocupació 
i als serveis que ofereix el Sistema d’ocupació de Cata-
lunya en condicions d’igualtat i no discriminació, sens 
perjudici de prioritzar preferentment aquelles persones 
i col·lectius amb més dificultats per accedir a l’ocupa-

ció, per tal de contribuir a la cohesió social i promoure 
un mercat del treball que fomenti la igualtat d’oportu-
nitats i la no discriminació.»

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 3.d

«3.d) Activació. Les polítiques d’ocupació impulsades 
des del Sistema d’ocupació de Catalunya han d’orien-
tar-se al progrés professional de les persones i han de 
garantir l’adequació dels itineraris d’inserció i qualifi-
cació professional a les seves característiques i neces-
sitats, tot orientant-les a les necessitats del mercat del 
treball i de la societat en el futur.»

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 3.f 

«3.f) Adaptació i personalització. Els objectius dels 
serveis i programes impulsats en el Sistema d’ocupa-
ció de Catalunya han d’adaptar-se a les característi-
ques i necessitats de les persones i empreses usuàries 
tot garantint processos personalitzats.»

12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 3.g

«Article 3. Principis rectors

[...]

g) Cooperació i coordinació. El Servei d’Ocupació de 
Catalunya, com a centre de governança del Sistema 
d’ocupació de Catalunya, ha de garantir que les enti-
tats que el composen es relacionen i actuen de mane-
ra coordinada per gestionar i, si s’escau, planificar els 
serveis ocupacionals, i optimitzar l’ús dels recursos 
disponibles tot evitant duplicitats. Aquesta cooperació 
i coordinació ha de tenir especialment en compte els 
serveis i els programes de les administracions locals i 
de les administracions estatals competents en matèria 
d’ocupació.»

13 Esmena núm. 13
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 3.j, que resta redactat de la següent manera 

«3.j) Participació. S’ha de garantir la participació per-
manent entre tots els agents del Sistema d’ocupació 
de Catalunya i articular mecanismes de coordinació i 
planificació conjunta i estratègica per a l’optimització 
dels recursos.»
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14 Esmena núm. 14
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou apartat al punt 3

3.ll) Diversitat i atenció especialitzada. S’ha de garan-
tir i promoure una adequada atenció a les necessitats 
de qualsevol persona i col·lectius a través de la dispo-
nibilitat i prestació del suport de serveis especialitzats, 
quan així ho requereixin.

15 Esmena núm. 15
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4.2.b

«Article 4. Planificació, coordinació i execució de les 
polítiques d’ocupació

4.2 Els instruments estratègics i operatius han de ga-
rantir: 

b) El tractament individualitzat i personalitzat de la 
persona usuària mitjançant un expedient únic i comú 
a tot el Sistema d’ocupació de Catalunya que integri la 
informació personal i professional relacionada amb les 
polítiques d’ocupació, dins del marc de la normativa 
legal vigent en matèria de protecció de dades.»

16 Esmena núm. 16
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 4.2.c

«c) El seguiment, avaluació i el control de les actua-
cions que es duguin a terme per garantir la seva traça-
bilitat i l’avaluació dels seus resultats en termes d’efici-
ència i d’impacte, per tal de reforçar el sistema.»

17 Esmena núm. 17
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 6.2

«Article 6. Estratègia Catalana per a l’Ocupació

6.2 L’Estratègia s’elabora en el marc del Consell de Di-
recció del Servei d’Ocupació de Catalunya amb la par-
ticipació de les organitzacions empresarials, sindicals i 
del Tercer Sector Social més representatives de Cata-
lunya i de les organitzacions representatives de l’àmbit 
local que en formen part, i se sotmet a informe del pro-
pi Consell. L’Estratègia ha de ser aprovada pel Govern i 
presentada al Parlament de Catalunya.»

18 Esmena núm. 18
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 7.3

«Article 7. Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació

7.3 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació s’elabora en el marc del Consell de Direc-
ció del Servei d’Ocupació de Catalunya amb la parti-
cipació de les organitzacions empresarials, sindicals i 
del Tercer Sector Social més representatives de Catalu-
nya i de les organitzacions representatives de les admi-
nistracions locals que en formen part, i s’ha de sotme-
tre a l’aprovació del propi Consell.»

19 Esmena núm. 19
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 9.1

«Article 9. Instruments operatius

9.1 Els instruments operatius contenen la informació 
de les diferents polítiques d’ocupació que s’integren 
dins del Sistema d’informació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, format per una estructura informàtica 
comuna, integrada i compatible que permet la inter-
connectivitat i un espai comú a la xarxa telemàtica, 
fent ús de totes les facilitats atorgades per les noves 
tecnologies.»

20 Esmena núm. 20
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 10.1

«Article 10. Sistema d’informació comú

10.1 El sistema d’informació comú és l’instrument tèc-
nic que integra la informació relativa a la orientació i 
a la intermediació laboral, a la formació professional 
per a l’ocupació, a les mesures d’acompanyament per a 
la formació o a qualsevol altra política ocupacional.»

21 Esmena núm. 21

D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 11

«Article 11. Observatori d’Empresa i Ocupació

L’Observatori d’Empresa i Ocupació és un instrument 
operatiu del Sistema d’ocupació de Catalunya per ob-
tenir dades, analitzar, elaborar i facilitar informació 
relacionada amb el mercat de treball en relació amb 
les polítiques d’ocupació i amb altres aspectes vincu-
lats amb l’àmbit de l’ocupació, incloent dades segrega-
des per sexe.»



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 517

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 58

22 Esmena núm. 22
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 13.b

«Article 13. Objectius

13.b) Potenciar el desenvolupament econòmic local i 
la creació d’ocupació, així com detectar les necessitats 
de suport i promoure l’atenció especialitzada dels dife-
rents col·lectius i personalitzada de cada usuari, i ga-
rantir la participació coordinada de tots els agents que 
intervenen en l’àmbit dels serveis d’inserció laboral es-
pecialitzats.»

23 Esmena núm. 23
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou apartat a l’article 13

«13.f) Atendre la diversitat i promoure l’especialització 
en el marc dels serveis inclosos en l’esmentada Carta 
de serveis.»

24 Esmena núm. 24
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 14

«Article 14. Entitats que formen el Sistema d’ocupació 
de Catalunya

14. Les entitats que formen el Sistema d’ocupació de 
Catalunya per la seva pròpia naturalesa són: el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, 
les organitzacions empresarials més representatives de 
Catalunya i les organitzacions sindicals més represen-
tatives de Catalunya; i les entitats més representatives 
del Tercer Sector Social.»

25 Esmena núm. 25
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 15

«Article 15. La concertació territorial

15.1 Per facilitar l’encaix en el territori, la coordina-
ció i la integració de les actuacions ocupacionals pre-
vistes en el Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha de 
promoure la concertació territorial amb les diferents 
organitzacions sindicals, empresarials i del Tercer Sec-
tor Social més representatives de Catalunya i les admi-
nistracions locals.

15.2 L’àmbit territorial de referència per a la concer-
tació territorial és, com a criteri general, la comarca.

15.3 Per tal de concertar les polítiques ocupacionals al 
territori, tot fomentant la participació de les adminis-

tracions locals i de les organitzacions sindicals, em-
presarials i del Tercer Sector Social més representati-
ves de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya 
ha d’iniciar, amb les administracions locals, un procés 
d’impuls i de coordinació de fórmules organitzatives 
de nova constitució establertes sota qualsevol forma 
jurídica prevista per la legislació local, sempre buscant 
la més gran eficàcia i eficiència del sistema. En el cas 
d’aquelles fórmules organitzatives ja existents a l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, cal que s’adaptin als re-
queriments establerts a l’apartat 6 d’aquest article.

15.6 La concertació territorial ha de comptar, com a 
mínim, amb l’adhesió dels municipis que formen part 
de l’estratègia territorial, de les entitats juvenils pre-
sents al territori, i les diferents organitzacions sindi-
cals, empresarials i del Tercer Sector Social més re-
presentatives de Catalunya, tenint en compte que cap 
ajuntament pot donar suport a més d’una estratègia 
territorial, i que no en pot existir més que una per co-
marca, tret de les excepcions previstes en l’apartat 2 
d’aquest article.»

26 Esmena núm. 26
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 16.a

«Article 16. Serveis ocupacionals

16.a) L’orientació i derivació professional que integra 
els serveis i els programes d’informació, d’acompa-
nyament, de motivació i d’assessorament que, tenint 
en compte les circumstàncies personals i professionals 
de la persona usuària, li permetin conèixer les seves 
capacitats i els seus interessos i gestionar el seu itine-
rari de qualificació, la recerca d’ocupació o la posada 
en marxa d’iniciatives empresarials. En tots els casos, 
les persones que iniciïn processos d’intermediació o 
d’inserció, han de ser orientades i se’ls ha de valorar 
l’ocupabilitat des de les oficines de Treball de la Ge-
neralitat.»

27 Esmena núm. 27
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 16.e

«Les oportunitats per a col·lectius amb especials difi-
cultats d’inserció laboral que són els programes que 
promouen la igualtat en l’accés, permanència i promo-
ció en el mercat de treball per a les persones que for-
min part de col·lectius que, de manera conjuntural o 
estructural, presentin especials dificultats d’inserció 
laboral i/o necessitats de suport especialitzat. S’han de 
dissenyar serveis o mesures de programes de polítiques 
d’ocupació de caràcter transversal a la resta de ser-
veis ocupacionals, i mecanismes de col·laboració amb 
les entitats especialitzades en l’atenció a aquests col-
lectius.
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A tal efecte, el SOC inclourà a la carta de serveis un 
catàleg de serveis especialitzats i regularà el proce-
diment administratiu de col·laboració i contractació 
amb entitats prestadores dels mateixos.»

28 Esmena núm. 28
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 16.i

«i) Atenció a les necessitats de les empreses.

L’estudi i atenció a les necessitats de les empreses con-
templa els serveis i els programes adreçats a identificar i 
promoure oportunitats per al manteniment i la generació 
d’ocupació, i a millorar la qualificació dels seus treballa-
dors i treballadores. El Servei d’Ocupació de Catalunya 
ha de vetllar pel desenvolupament i la millora dels Cen-
tres Especials de Treball i Empreses d’Inserció, com un 
dels instruments essencials en la inserció laboral de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental que ne-
cessitin suport o una atenció especialitzada.»

29 Esmena núm. 29
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 16.j.2

«j) Intermediació en el mercat de treball.

2. De forma complementària i per atendre preferent-
ment els col·lectius de més dificultat, el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya pot utilitzar també les agències de 
col·locació, legalment acreditades, i serveis d’inserció 
laboral especialitzats.»

30 Esmena núm. 30
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 17.1

«Article 17. Carta de serveis

17.1 La carta de serveis conté la informació destina-
da a les persones i a les empreses sobre els serveis 
d’acompanyament i intermediació laboral i sobre els 
drets que els assisteixen en relació amb els serveis 
oferts pel Sistema d’ocupació de Catalunya, i que in-
clou els compromisos adquirits pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya, en termes d’eficàcia i qualitat de la pres-
tació, i els indicadors per mesurar-los.»

31 Esmena núm. 31

D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou apartat a l’article 18

«Article 18. Drets de les persones usuàries

El Sistema d’ocupació de Catalunya ha de garantir a 
les persones usuàries dels serveis els drets següents: 

a) L’accés i la participació, de manera gratuïta, a tots 
els serveis i els programes del Sistema d’ocupació de 
Catalunya, en consonància amb l’article 3.c.

b) El dret subjectiu a la millora de l’ocupabilitat, en 
consonància amb l’article 3.d.

c) La informació pertinent sobre els drets i els deures 
que els assisteixen.

d) El respecte a la intimitat personal.

e) La confidencialitat de la informació relacionada 
amb els serveis ocupacionals que es prestin.

f) L’equitat de tracte.

g) L’accés a “xecs de formació” per a tots els aturats 
de llarga durada (més d’un any) que es puguin usar per 
pagar cursos, tutories individuals i programes remots 
per ordinador quan el treballador pugui acreditar que 
ha participat en el curs.»

32 Esmena núm. 32
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 23.2

«Article 23. Missió i finalitats del Servei d’Ocupació 
de Catalunya

23.2 La missió del Servei d’Ocupació de Catalunya és 
millorar l’ocupabilitat de les persones i donar suport a 
les empreses per millorar la seva competitivitat mit-
jançant la planificació, l’organització, la gestió i la in-
tegració del conjunt de serveis i de programes ocupa-
cionals. La finalitat és mantenir i fomentar l’ocupació 
estable i de qualitat i l’autoocupació; prevenir i reduir 
la desocupació i oferir protecció a les persones en si-
tuació d’atur; garantir preferentment una atenció espe-
cialitzada a les persones i als col·lectius amb especials 
dificultats d’accés al mercat de treball, i donar oportu-
nitats a la resta de població activa que estigui en recer-
ca de millora de la seva ocupació.»

33 Esmena núm. 33
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou apartat a l’article 24

«Article 24. Funcions

24.u) Planificar i executar estratègies de comunicació 
externa tendents a potenciar el coneixement i utilitza-
ció dels serveis i programes per part de les empreses i 
els treballadors. En aquesta funció es prestarà especi-
al atenció a l’ús de les tecnologies de la informació i 
comunicació.»
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34 Esmena núm. 34
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou apartat a l’article 24

«24.v) Velar per que la formació professional ocupa-
cional formi part d’un sistema que integri necessitats 
de qualificació professional de persones aturades amb 
necessitats conjunturals d’empreses i sectors i necessi-
tats estratègiques a llarg termini.»

35 Esmena núm. 35
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

A l’article 27.k 

Article 27. Corresponen a la Direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya les funcions següents: 

«k) Atorgar les subvencions, llevat que les bases regu-
ladores corresponents estableixin, per raó d’eficàcia, 
un altre òrgan, Regular i controlar els processos de 
contractació, en règim de concurrència competitiva, i 
subscriure els convenis de col·laboració relatius a les 
competències del Servei d’Ocupació de Catalunya.»

36 Esmena núm. 36
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

A l’article 29.1

«Article 29. Composició del Consell de Direcció

29.1 El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya està integrat pels vint-i-sis set membres se-
güents: 

[...]

h) Un vocal amb veu però sense vot proposat per les 
entitats més representatives del Tercer Sector Social.»

37 Esmena núm. 37
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 31.4, que resta redactat de la següent manera 

«Article 31. Els òrgans de participació

31.4 Consell de Participació

És un òrgan de participació de les entitats i empreses 
que executen les polítiques actives d’ocupació de ca-
ràcter tècnic, preceptiu i consultiu per conèixer de les 
polítiques d’ocupació i dels serveis i programes ocu-
pacionals així com dels seus instruments d’execució i 
aportar el seu coneixement i visió al respecte. Forma-
ran part del Consell de Participació, entre d’altres, les 
entitats representatives del Tercer Sector Social, dels 
centres i entitats de formació, de les agencies de col-
locació i empreses de recol·locació.»

38 Esmena núm. 38
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 37.1

«Article 37. Avaluació

37.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de comptar 
amb un model finalista d’avaluació constant dels ser-
veis i dels programes del Sistema d’ocupació de Cata-
lunya, el qual ha de proveir informació rigorosa i útil 
als seus òrgans de Govern per tal de rendibilitzar i ra-
cionalitzar al màxim els seus recursos.»

39 Esmena núm. 39
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 37.2

«37.2 El model d’avaluació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha d’estar en procés de millora contínua, 
tendent a potenciar la inserció laboral i la ocupabili-
tat, i s’ha de basar, entre d’altres, en 

a) La realització periòdica d’avaluacions amb un pres-
supost assignat, tant dels programes i serveis duts a 
terme com del funcionament del sistema públic d’ocu-
pació.

[...]»

40 Esmena núm. 40
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 37.2.d

37.2.d) El Servei d’Ocupació de Catalunya pot comp-
tar amb el suport dels recursos i dels instruments que 
la Generalitat de Catalunya estableixi per a aquest 
fi. També pot encarregar mitjançant el procediment 
de concurrència pública competitiva l’avaluació dels 
serveis i programes ocupacionals. Per tal de garantir 
la transparència dels actors avaluadors escollits, ai-
xí com la competitivitat del procés de concurrència, 
aquesta avaluació serà efectuada per un òrgan amb 
caràcter independent que pugui comptar amb les apor-
tacions i opinions dels agents de territori a l’hora de 
compilar-ne els resultats.

41 Esmena núm. 41

D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou apartat a l’article 37

37.2.g) Eines i metodologies, indicadors quantitatius 
i qualitatius que vetllin per l’eficàcia i eficiència dels 
serveis i programes i que tinguin en compte, com a mí-
nim, la perspectiva d’edat, de gènere, territorial, social 
i sectorial.
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42 Esmena núm. 42
De supressió i addició
GP de Ciutadans

A l’article 39.1

«Article 39. Inspecció

39.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de dur a 
terme aquelles accions necessàries per garantir que 
l’activitat de les entitats beneficiàries de subvencions 

contractades s’hagi executat d’acord amb la normativa 
reguladora, sens perjudici de les competències de la 
Inspecció de Treball. A aquest efecte, quan es produ-
eixin indicis d’irregularitat, s’han de poder inspeccio-
nar fets, elements, activitats, accions i altres circums-
tàncies que hi concorrin.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta GP C’s
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