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Comissió de Treball

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Organització d’Estibadors 
Portuaris de Barcelona davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la proble-
màtica dels estibadors. Tram. 356-00530/11. Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí, Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista, Marc 
Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Mireia Vehí i Cantenys, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença*.

2. Compareixença de la secretària general i del secretari d’acció sindical de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió de Treball per a informar sobre la 
sinistralitat laboral. Tram. 357-00356/11. Comissió de Treball. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones sense llar. Tram. 
250-00778/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 300, 65; esmenes: 
BOPC 332, 57).

* En cas que s’aprovi la sol·licitud inclosa en el primer punt de l’ordre del dia (tram. 356-00530/11), el president, 
d’acord amb l’article 54.4 del RPC, fa avinent que proposarà ampliar l’ordre del dia per a substanciar la compa-
reixença en aquesta mateixa sessió, com a punt 2.
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Dossier 2

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones  
sense llar
250-00778/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 46969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.01.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la inserció labo-
ral de les persones sense llar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
El fet que una persona acabi dormint al carrer és el final d’una història que s’ha 

anat deteriorant anteriorment. Els motius poden ser tan variats com són els perfils 
d’aquestes persones.

El què si tenen totes aquestes persones en comú i que defensa algunes de les en-
titats que treballen amb elles són les necessitats de trobar una ocupació, no solament 
per la retribució econòmica que ajudaria a millorar la seva situació, si no també per 
la seva salut mental.

A Catalunya hi ha unes 11.500 persones sense llar, 3.000 d’elles a Barcelona, 
moltes de les quals directament dormen al carrer mentre que la resta depèn de re-
cursos públics i privats per passar la nit a cobert.

Tenint en compte que aquestes persones pateixen simptomatologies psicopato-
lògiques i trastorns emocionals en el 87% dels casos i problemes d’atenció o hiper-
activitat en el 54%, considerem que és important realitzar una labor específica per 
part del Govern a través del Servei d’Ocupació de Catalunya per tal d’afavorir la in-
serció al mercat de treball per tal de recuperar-los i posar almenys l’administració al 
seu costat, creant un espai d’acompanyament individualitzat per cada cas intentant 
trobar fórmules alternatives on poguessin encaixar i avaluar les possibilitats reals. 
Garantir una ocupació, una responsabilitat, un al·licient on pugui dedicar unes hores 
d’activitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Elaborar en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya un programa específic 

per la inserció laboral de persones sense llar, tenint en compte els diferents perfils i 
les diferents situacions personals de cada candidat per accedir de forma individua-
litzada a serveis que puguin oferir les administracions públiques catalanes i/o algu-
nes empreses privades.

2. Establir un servei d’acompanyament i assessorament individualitzat per tal de 
garantir una inserció laboral real.

3. Promocionar entre les empreses publiques i privades la opció d’oferir determi-
nades tasques que es puguin considerar adients per aquest perfil de persona.

4. Presentar aquest programa en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de 
l’aprovació d’aquesta proposta de resolució

Palau del Parlament, 2 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 
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3 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50731 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 13.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50731)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió, modificació i addició

1. Elaborar En el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya i en coordinació amb 
la Secretaria d’Afers Socials treballar per la inserció laboral de persones sense llar, 
tenint en compte els diferents perfils i les diferents situacions personals de cada can-
didat per accedir de forma individualitzada a serveis que puguin oferir les adminis-
tracions públiques catalanes i/o algunes empreses privades, en el marc de l’estratè-
gia catalana d’atenció a les persones en situació de sensellarisme.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició

2. Establir un servei d’acompanyament i assessorament individualitzat per tal de 
garantir una inserció laboral real, en el marc de l’estratègia catalana d’atenció a les 
persones en situació de sensellarisme.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

3. En el marc de les competències de la Generalitat en l’àmbit de la contractació 
pública s’estudiarà la inclusió d’aquests perfils en les clàusules socials.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació

4. Presentar l’estratègia catalana d’atenció a les persones en situació de sensella-
risme durant el darrer trimestre del 2017.
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