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Sessió 17, dijous 20 de juliol de 2017

Comissió de Treball

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’Helena Motos Hervás, en representació del sector de la geriatria 
de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió de 
Treball per a informar sobre la situació del sector amb relació a les condicions de tre-
ball. Tram. 357-00531/11. Comissió de Treball. Compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de Sandra Fernández Fuentes i Rafaela Alcántara Ina-
jar, treballadores de l’empresa Kle Serveis Integrals, davant la Comissió de Treball per-
què informin sobre la situació i les condicions laborals de les treballadores d’aquesta 
empresa. Tram. 356-00656/11. Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació dels promotors del manifest «No 
qualsevol treball sinó un treball decent» davant la Comissió de Treball perquè n’expli-
qui els objectius. Tram. 356-00712/11. Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí, Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Pol 
Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot, Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

4. Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les persones amb dis-
capacitat. Tram. 250-00751/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 281, 24; 
esmenes: BOPC 316, 27).

5. Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit del treball. Tram. 250-00994/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 406, 23; esmenes: BOPC 452, 8).

6. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de coneixement i cons-
cienciació de la població sobre la tartamudesa. Tram. 250-01014/11. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 406, 45; esmenes: BOPC 452, 11).

7. Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a l’oferta formativa 
de l’Institut Obert de Catalunya. Tram. 250-01034/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 413, 55; esmenes: BOPC 452, 13).



CTR 17
20 de juliol de 2017

Dossier 2

8. Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de trucades 061. 
Tram. 250-01054/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 432, 
15; esmenes: BOPC 471, 18.07.2017)*.

En el supòsit que en la data de la Comissió la Ponència de la Proposició de llei de crea-
ció de l’Agència Catalana de Protecció Social hagués acabat els seus treballs, la presi-
dència proposarà ampliar l’ordre del dia per incloure’n l’elaboració del dictamen.

* De conformitat amb l’article 82 del Reglament del Parlament, la documentació que ha de servir de base al 
debat del punt 8 (esmena a la proposta de resolució 250-01054/11) es distribueix adjunta a la convocatòria, 
sens detriment de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el proper dia 18/07/2017. 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les 
persones amb discapacitat
250-00751/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 44433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, 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 de fomento de 
la ocupabilidad de las personas con discapacidad, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actualidad, más de un 8% de la población española posee algún tipo de dis-

capacidad, esto es, más de 3,5 millones de personas, cuyos derechos como personas 
y como ciudadanos, para ser verdaderamente garantizados, requieren no sólo de unas 
prestaciones asistenciales adecuadas a su situación, sino sobre todo de que existan 
oportunidades que posibiliten su plena integración en nuestra sociedad. Siendo así, 
que las personas con discapacidad puedan acceder, en igualdad de condiciones, a 
un empleo remunerado de calidad y en condiciones dignas resulta fundamental para 
promover su inclusión social sin menoscabo de su libertad y su autonomía personal.

En ese sentido, los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo 
principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de 
un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que 
facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. A día de 
hoy, existen más de dos mil Centros Especiales de Empleo en España que emplean 
a más de 70.000 personas. Son por tanto instrumentos imprescindibles para la crea-
ción de empleo en España y a su vez, para garantizar la empleabilidad de las perso-
nas con discapacidad. En definitiva, son una pieza clave para el funcionamiento y 
desarrollo del Estado de Bienestar en España.

La eficacia de los Centros Especiales de Empleo a la hora de promover la efecti-
va inserción laboral se ve muchas veces comprometida por la ausencia de políticas 
específicas de tránsito al empleo ordinario. De hecho, se supone que por normativa 
y por su propia razón de ser, los Centros Especiales de Empleo son centros de tra-
bajo de tránsito hacia el empleo ordinario para sus trabajadores, pero la realidad es 
que, lejos de cumplir con su cometido, en la mayor parte de los casos los Centros Es-
peciales de Empleo son centros «finalistas» de empleo. Una situación que conlleva a 
que las personas con discapacidad sigan, en cierta medida, «recluidas» y apartadas 
del mercado laboral ordinario. No obstante, también es necesario garantizar que, 
una vez integrados en una empresa ordinaria, no se queden descolgados socialmente 
ni laboralmente en el caso de no conseguir adaptarse a sus nuevos puestos de tra-
bajo. Así pues, sería necesario incentivar traspasos temporales que, tras un periodo 
razonable de prueba, les permitiría volver a sus antiguos puestos de trabajo en los 
casos más complejos. Todo ello supervisado eficazmente por la administración para 
evitar retornos constantes y lograr una verdadera movilidad.

Además, esta falta de movilidad laboral se ve alimentada por una falta de inno-
vación y de sectores de actividad con valor añadido: los Centros Especiales de Em-
pleo suelen centrarse en su mayoría en actividades de baja cualificación (lavandería, 
jardinería, limpieza, manipulación, call center, etc.). Por un lado, esta situación lleva 
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a que muchos Centros Especiales de Empleo se dediquen a lo mismo y compitan 
entre ellos; y por otro, no incentiva en absoluto el acceso de sus trabajadores al mer-
cado ordinario ni a su desarrollo personal y formativo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Adoptar las medidas pertinentes para mejorar el tránsito de los trabajadores 

desde los Centros Especiales de Empleo al empleo ordinario más allá de los enclaves 
laborales, es decir, desde un punto de vista de atención individualizada, así como ase-
gurar que, una vez integrados en una empresa ordinaria, estos trabajadores no se que-
den descolgados social ni laboralmente en el caso de no conseguir adaptarse o rendir 
lo suficiente en sus nuevos puestos de trabajo, entre otras medidas, incentivando tras-
pasos temporales que, tras un periodo razonable de prueba, les permitiría volver a sus 
antiguos puestos de trabajo en los casos más complejos.

2. Promover la creación de clústeres innovadores o viveros de Centros Especiales 
de Empleo relacionados con actividades de alto valor añadido o infrarrepresentadas 
en el sector, fomentando que los centros e4sopeciales de trabajo amplíen su activi-
dad favoreciendo su especialización en sectores más competitivos (mundo digital, 
nuevas tecnologías, industrias especializadas, etc.).

3. Adoptar las medidas pertinentes para mejorar la formación de las personas 
con discapacidad, promoviendo ofertas de formación oficial desde la administración 
más acordes con los avances empresariales y tecnológicos actuales.

Palacio del Parlamento, 02 de diciembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48200 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48200)

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

1. Adoptar las medidas pertinentes para mejorar el tránsito de los trabajadores 
desde los Centros Especiales de Empleo al empleo ordinario más allá de los en-
claves laborales, es decir, desde un punto de vista de atención individualizada, así 
como asegurar que, una vez integrados en una empresa ordinaria, estos trabajadores 
no se queden descolgados social ni laboralmente en el caso de no conseguir adap-
tarse o rendir lo suficiente en sus nuevos puestos de trabajo, entre otras medidas, 
incentivando traspasos temporales que, tras un periodo razonable de prueba, les per-
mitiría volver a sus antiguos puestos de trabajo en los casos más complejos.

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

3. Adoptar les mesures pertinents, dins de les competències transferides al Go-
vern, per a millorar la formació de les persones amb discapacitat, promovent ofertes 
de formació oficial des de l’administració més acords amb els avenços empresarials 
i tecnològics actuals.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del treball
250-00994/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat 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 les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Prioritzar el compliment de la Resolució 291/XI d’aquest Parlament, sobre la 

reactivació i el desenvolupament socioeconòmics del Baix Penedès, aprovada en 
data 22 de setembre de 2016.

2. Establir, en el termini màxim de sis mesos, conjuntament amb el Consell Pro-
motor del Pla Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre, un 
Pla de xoc amb el corresponent calendari d’execució i compromís pressupostari, 
que prioritzi el Pla Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre 
elaborat per l’equip acadèmic de la Universitat Rovira i Virgili encapçalat pel Dr. 
Juan Antonio Duró.

3. Reforçar les polítiques actives d’ocupació i la formació continuada per tal de 
millorar la competitivitat laboral dels treballadors.

4. Potenciar i millorar l’oferta de Formació Professional dual que permeti als es-
tudiants la incorporació al món del treball amb millors condicions i havent acumulat 
experiència i coneixements pràctics que els facin més competitius i eficients.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63070 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 26.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63070)

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

2. Continuar treballant en els projectes de reactivació econòmica industrial de les 
Terres de l’Ebre i revitalitzar el teixit productiu i la generació de nous llocs de treball.
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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 
coneixement i conscienciació de la població sobre la tartamudesa
250-01014/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Noemí de la Calle Sifré, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre una campaña de conocimiento y concienciación de la población sobre la tarta-
mudez, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 1% de la población mundial padece tartamudez; más de 70 millones de perso-

nas en todo el mundo. En Cataluña son 75.000 las personas con este trastorno, que 
se caracteriza por repeticiones e interrupciones involuntarias en el discurso oral.

Tanto la Fundación Española de la Tartamudez como l’Associació de la Tartamu-
desa de Catalunya denuncian la marginación social y laboral que sufren los afectados 
de tartamudez por el desconocimiento de la sociedad. Un hecho que se ha agravado 
con la crisis: el 80% de las personas con tartamudez no posee trabajo, ya que la mayo-
ría de las veces las empresas escogen personas menos preparadas, antes que escoger a 
una persona con este trastorno, por prejuicios sociales que vinculan habitualmente a 
las personas tartamudas a un bajo nivel intelectual. Estos prejuicios terminan aislan-
do socialmente a la persona con tartamudez.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar una campaña de concienciación y sensibilización de la población 

sobre la tartamudez, con motivo del día 22 de octubre, Día Internacional del Co-
nocimiento de la Tartamudez. Dicha campaña incluirá, entro otros, programas de 
divulgación en la televisión pública con el objetivo fundamental de eliminar el aco-
so escolar y la discriminación social hacia las personas tartamudas, así como dar a 
conocer la problemática asociada de inserción laboral de las personas tartamudas.

2. Realizar un estudio integral sobre la necesidad de implantación de planes de 
inserción laboral para personas con tartamudez.

Palacio del Parlamento, 4 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Noemí de la Calle Sifré, dipu-

tada, GP Cs 



CTR 17
20 de juliol de 2017

7 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63075 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 26.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63075)

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

1. Realitzar una campanya de conscienciació i sensibilització de la població so-
bre la tartamudesa, amb motiu del dia 22 d’octubre, Dia Internacional del Conei-
xement de la Tartamudesa. Aquesta campanya inclourà, redaccionals a la premsa 
escrita d’àmbit nacional que indiquin en què consisteix la tartamudesa per tal de 
conscienciar de la problemàtica i denunciar la discriminació social i l’assetjament 
escolar que pateixen les persones tartamudes.

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

2. Realizar un estudio integral sobre la necesidad de implantación de planes de 
inserción laboral para personas con tartamudez.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a 
l’oferta formativa de l’Institut Obert de Catalunya
250-01034/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 59465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, 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 l’exten-
sió de la formació contínua a l’oferta formativa de l’IOC, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
La formació contínua és un procés d’aprenentatge actiu i permanent al qual tenen 

dret les persones treballadores en actiu. La realitat avui dia ens situa en el moment 
de la història en què els canvis socials, tecnològics i econòmics són molt nombro-
sos i es donen amb una alta freqüència. Per això, l’adaptació a aquests escenaris tan 
canviants és fonamental com a principi de supervivència.

La Generalitat de Catalunya exerceix la competència de la formació professio-
nal contínua des de l’any 2004. En aquest sentit és important la vinculació entre els 
centres formatius que imparteixen formació professional i les empreses, ja que la re-
lació públic-privada amb els centres formatius pot ser una bona política de qualitat 
dels llocs de treball.

La formació professional necessita un impuls important, i qualsevol acció que 
estigui encaminada a donar més possibilitats i facilitats d’accés a aquest tipus de 
formació beneficia tant els interessats com les empreses catalanes que demanen, en 
essència, personal qualificat graduat en secundària postobligatòria, és a dir, aquell 
que la formació professional és capaç d’oferir.

És igualment important facilitar les relacions dels estudiants amb les empreses, 
així com fer que aquesta relació sigui duradora i recíproca. Per això és interessant 
que els treballadors en actiu de les empreses puguin accedir a la seva formació con-
tínua als centres de formació professional.

Amb aquest objectiu i afavorint la conciliació dels usos del temps en matèria la-
boral, posant el focus en la formació contínua de les persones en actiu, es fa neces-
sari facilitar els horaris lectius amb els horaris laborals.

Una plataforma d’estudis de formació professional en línia, com és l’Institut 
Obert de Catalunya, seria una nova i eficient forma de donar sortida a tot l’exposat 
abans. Pel fet que actualment l’oferta de centres educatius on s’imparteix la forma-
ció professional presencial no està equilibrada territorialment, la modalitat d’estudis 
de formació professional en línia permetria alleugerir els costos materials i de mo-
bilitat per als estudiants i donar, a més, la flexibilitat que necessita un treballador en 
actiu per continuar la seva formació al llarg de la vida i per a la seva organització 
personal del temps.

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. Estendre a la formació contínua l’oferta formativa de l’Institut Obert de Cata-

lunya, que actualment queda limitada exclusivament a l’alumnat de formació pro-
fessional inicial.
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2. Presentar en seu parlamentària, abans de finalitzar l’any 2017, un pla d’im-
plantació de l’oferta en línia de formació professional contínua a través de l’Institut 
Obert de Catalunya, calendaritzat de forma que la nova oferta en línia pugui entrar 
en vigor el segon semestre del curs 2017-2018.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Laura Vílchez Sánchez, diputa-

da, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63082 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 26.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63082)

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

2. Seguir desenvolupant el pla d’oferta en línia de formació professional contínua 
a través de l’Institut Obert de Catalunya, calendaritzat de forma que la nova oferta 
en línia pugui entrar en vigor el segon semestre del curs 2017-2018.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de 
trucades 061
250-01054/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 61073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les con-
dicions de treball del servei de trucades del 061, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat mes de febrer en pregunta parlamentària al Ple en relació al personal 

d’atenció telefònica del 061, el conseller de Salut va acceptar que hi havia mancan-
ces i incompliments en les relacions laborals i que s’haurien d’avaluar i actuar en 
conseqüència, donat que l’empresa que les gestiona és l’empresa privada Ferrovial, 
però la responsabilitat del servei correspon a qui l’ha adjudicat, que és el Servei 
d’Emergències Mèdiques.

El gruix d’aquest personal pertany al conveni del telemàrqueting, tot i que les 
exigències del servei superen àmpliament les condicions d’un gestor telefònic comú 
perquè entre altres coses, estan sotmesos a una gran pressió psicosocial pel tipus de 
trucades que atenen. Tot i això, els elements de compensació a les condicions labo-
rals han anat disminuint, especialment a partir de la darrera licitació, que va obtenir 
Ferrovial, on es va eliminar el plus d’emergència que tenien les anteriors licitacions 
encara que el volum de treball no ha disminuït, sinó tot el contrari.

A més a més, els incompliments de les condicions laborals han estat reiterada-
ment denunciats. Entre d’altres, s’han denunciat situacions d’eventualitat en frau de 
llei, discriminació salarial en relació als compromisos del conveni, incompliments 
en la formació contínua prevista, variació contínua dels protocols i dels calendaris, 
no es respecta la pausa automàtica entre trucada i trucada o que els coordinadors de 
sala han d’agafar trucades deixant sense suport la sala.

Passats tres mesos des del compromís d’intervenció del Conseller de Salut, la si-
tuació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat: 

– La contractació eventual ha seguit augmentant: de les 23951 hores totals del 
mes de maig del 2016, 2998 van ser eventuals; el març d’aquest any, quan es van fer 
35255, el nombre d’hores eventuals van ser 4828.

– No s’ha fet cap moviment per corregir la discriminació salarial. Els nous con-
tractats segueixen sense rebre el plus d’emergències i cobren 170 euros menys que 
els antics treballadors.

– Els treballadors anomenats de segona línia, tot i ser considerats com a gestors 
en la licitació del servei, no tenen la categoria reconeguda i segueixen cobrant com 
a teleoperadors.

– Es fan formacions forçades fora de l’horari laboral i no remunerades, havent de 
signar un document de voluntarietat per no veure perillar el lloc de treball.

– La formació contínua del personal de sala és inexistent des de fa molt de temps.
– És obligatori l’ús d’uniformitat però no s’han habilitat suficients espais i taqui-

lles per poder fer el canvi de vestimenta.
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11 Dossier

Aquesta situació fa imprescindible l’actuació immediata de la conselleria de Sa-
lut i de la inspecció de Treball per garantir la qualitat d’aquest servei i la dignitat 
dels treballadors que el desenvolupen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Encarregar a la Inspecció de Treball una inspecció de manera urgent de les 

condicions de treball del servei d’atenció telefònica del 061, analitzant la situació 
de les condicions laborals, valorant tots els incompliments, especialment l’abús dels 
contractes eventuals per circumstàncies de la producció.

2) L’avaluació per part del Servei d’Emergències Mèdiques del compliment de 
les condicions establertes en la licitació per part de l’empresa adjudicatària i la pre-
sentació en el termini d’un mes de l’informe relatiu a aquesta avaluació.

3) La rescissió de l’adjudicació del servei a l’actual empresa adjudicatària, Fer-
rovial, si es detecten incompliments en la inspecció i avaluació encarregades o, en 
qualsevol cas, la no renovació.

4) L’elaboració d’un plec de condicions per a la renovació del servei que garan-
teixin no només la seva qualitat sinó també la qualitat dels llocs de treball que se’n 
derivin, i la presentació a la comissió corresponent del Parlament d’aquest plec de 
condicions abans de la seva signatura.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 14.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 66018)

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

1) Encarregar a la Inspecció de Treball una inspecció de manera urgent de les 
condicions de treball del servei d’atenció telefònica del 061, analitzant la situació 
de les condicions laborals, valorant tots els incompliments, especialment l’abús dels 
contractes eventuals per circumstàncies de la producció.

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

3) En funció de la qualificació dels possibles incompliments a l’informe presen-
tat, la rescissió de l’adjudicació del servei a l’actual empresa adjudicatària, Ferrovial, 
si es detecten incompliments en la inspecció i avaluació encarregades o, en qualse-
vol cas, la no renovació.

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

4) L’elaboració d’un plec de condicions per a la renovació del servei que garan-
teixin no només la seva qualitat sinó també la qualitat dels llocs de treball que se’n 
derivin, i la presentació a la comissió corresponent del Parlament d’aquest plec de 
condicions abans de la seva signatura.
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