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Comissió de Treball

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de ga-
rantia juvenil, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre el descompromís 
de més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil. Tram. 356-00567/11. Pol 
Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre el descompro-
mís de més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil. Tram. 356-00568/11. 
Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre el descompromís de més de la meitat dels fons 
destinats a la garantia juvenil. Tram. 354-00152/11. Pol Gibert Horcas, del Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. 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).

5. Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de Conciliacions. Tram. 250-
00849/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 333, 43; esmenes: BOPC 
370, 70).

6. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilització de la 
discriminació laboral per l’embaràs. Tram. 250-00854/11. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 333, 47; esmenes: BOPC 370, 70).

7. Compareixença de Josep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a explicar els eixos de tre-
ball i la situació de les relacions laborals. Tram. 357-00232/11. Comissió de Treball. 
Compareixença.
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Dossier 2

Punt 4 | 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 especí-

fic per la inserció laboral de persones sense llar, tenint en compte els diferents per-
fils i les diferents situacions personals de cada candidat per accedir de forma indi-
vidualitzada a serveis que puguin oferir les administracions públiques catalanes i/o 
algunes 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 



CTR 12
20 d’abril de 2017

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 sense
llarisme durant el darrer trimestre del 2017.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de 
Conciliacions
250-00849/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 50590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, 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 situació del 
Portal de Conciliacions, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Tre-
ball, amb el text següent: 

Exposició de motius
La jurisdicció Social ha estat una de les més afectades arran de la crisi econò-

mica a conseqüència de l’augment molt considerable dels casos que tracten aquests 
jutjats. Aquesta situació de col·lapse és tan greu que fa que s’estiguin programant ju-
dicis a més d’un any vista. Una de les explicacions que esgrimeixen els jutges és la 
falta de mitjans, humans i materials, per dur a terme la feina d’un manera eficient, 
però també es pot extrapolar al mal funcionament dels mitjans existents com el Por-
tal de Conciliacions.

Una de les preocupacions de l’advocacia catalana és sobre el funcionament del 
Portal de Conciliacions. El 87% dels enquestats afirmen haver detectat problemes per 
accedir al Portal de Conciliacions laborals, detectant que la problemàtica deriva ma-
joritàriament de la utilització de l’última versió del sistema operatiu dels usuaris i la 
manca d’actualització del sistema per part de l’administració. Per aquest motiu, el 66% 
dels enquestats consideren que el temps de tramitació de les conciliacions laborals no 
ha millorat. Aquest fet demostra la necessitat de desplegar les noves tecnologies apli-
cades a la justícia amb les dotacions pressupostàries suficients perquè siguin efectives.

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 dur a terme les 

actualitzacions necessàries del sistema operatiu del Portal de Conciliacions laborals 
per tal que sigui compatible amb qualsevol sistema informàtic.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54926 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54926)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar amb les 
millores del Portal de Conciliacions laborals, per tal d’ampliar la seva compatibilitat 
a diferents versions dels sistemes operatius i navegadors més utilitzats.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de 
sensibilització de la discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 50745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre una 
campaña de sensibilización de la discriminación laboral por embarazo, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Quizá una de las decisiones que tendrá que tomar cualquier mujer trabajadora, 

será la de decidir entre su carrera profesional o la maternidad. Muchas mujeres des-
cartan su derecho a ser madre por miedo a tener problemas en el ámbito laboral. 
Según un estudio del Instituto de Política familiar apunta que el 18% de las mujeres 
han recibido presiones por parte de la empresa al quedarse embarazadas.

La complicada conciliación en la que se encuentran los padres trabajadores, está 
haciendo que la inmensa mayoría de los permisos no retribuidos estén solicitados 
por una mujer con hijos. Casi el 20% de las mujeres tiene que escuchar por parte de 
su empresa recomendaciones de lo que debe hacer con su vida y el 16% dice sentirse 
acosada al exigir sus derechos tras dar a luz.

Todo esto hace que tener hijos pueda costarle a una mujer el trabajo o la promo-
ción profesional y contribuye por lo tanto a ampliar la brecha salarial que se instala 
ya en nuestro país entorno al 22% y que existan muy pocas mujeres que accedan a 
los altos cargos ya que se les exige total disponibilidad y en cuanto en gran medida 
estas mujeres son responsables de personas dependientes en su hogar, hace absolu-
tamente imposible el acceso a cargos de decisión.

Unas mejores condiciones laborales y de conciliación entre la vida familiar y 
laboral son absolutamente necesarias para poder reducir la desigualdad existente 
entre mujeres y hombres, incluyendo una mayor sensibilidad en este sentido por las 
mujeres madres.

En la línea de medidas que recomienda el Consejo Asesor por la reforma horaria 
como por ejemplo el teletrabajo entre otras consideramos necesario que se realice 
un esfuerzo para trabajar por acabar con este tipo de conductas y desigualdades.

Por otro lado, la administración, debería facilitar a los trabajadores autónomos, 
micro empresas y pequeñas empresas, un servicio de substituciones para que se les 
facilitara la posible contratación necesaria a la que deben proceder para cubrir la 
persona que se ausenta por estar disfrutando de su permiso por maternidad o pa-
ternidad.

Recientes sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Su-
premo, rechazan actitudes que obstaculizan la promoción profesional o el acceso a 
incentivos salariales por motivos de baja maternal.

En todo este asunto la Generalitat de Catalunya puede hacer mucho más con las 
competencias de las que dispone.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Realizar una campaña específica a través de la inspección de trabajo, con el 

objetivo de obtener conclusiones sobre las condiciones en que se realizan las rein-
corporaciones post-maternidad en cuanto a jornada, horarios, promoción profesio-
nal, responsabilidades y movilidad, tanto geográfica como funcional), iniciando ac-
ciones informativas tanto a empresas como a los trabajadores sobre sus respectivos 
derechos y obligaciones.

2. Crear en el Servei d’Ocupació de Catalunya un servicio ágil y de fácil acce-
so de substituciones para cubrir la ausencia de trabajadores que hayan solicitado un 
permiso por maternidad o paternidad.

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54925 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54925)

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

1. Informar, en el si de la comissió corresponent del Consell de Relacions Labo
rals, dels respectius drets i obligacions de les empreses i treballadors sobre les con-
dicions en què s’han de realitzar les reincorporacions post-maternitat (pel que fa a 
jornada, horaris, promoció professional, responsabilitats i mobilitat, tant geogràfica 
com funcional), iniciant accions informatives sobre els seus drets i obligacions.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. Continuar oferint, des del Servei d’Ocupació de Catalunya, un servei àgil i de 
fàcil accés de substitucions per cobrir l’absència de treballadors que hagin sol·licitat 
un permís per maternitat o paternitat.
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