
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 383/XII del Parlament de Catalunya, sobre la imatge i el prestigi del Cos 
d’Agents Rurals
250-00644/12
Adopció 21

Resolució 384/XII del Parlament de Catalunya, sobre les millores estructurals del 
Cos d’Agents Rurals
250-00645/12
Adopció 21

Resolució 385/XII del Parlament de Catalunya, sobre la plantilla del Cos d’Agents 
Rurals
250-00646/12
Adopció 22

Resolució 386/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls del sector aqüícola 
del delta de l’Ebre
250-00671/12
Adopció 23

Resolució 387/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa del sector de la fruita 
dolça davant la incertesa del Brexit
250-00683/12
Adopció 23

Resolució 400/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment de la lectura en els 
centres docents
250-00595/12
Adopció 24

Resolució 401/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’una escola 
d’educació especial a la Selva
250-00597/12
Adopció 24

Resolució 402/XII del Parlament de Catalunya, sobre la modificació de la matrícula 
ordinària de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes
250-00609/12
Adopció 25

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 de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial
200-00001/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 26
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesu-
res fiscals i administratives
202-00041/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 26

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
202-00055/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 26

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a designar un senador o senadora que ha de representar la Ge-
neralitat al Senat
280-00002/12
Rebuig de la proposta de candidat 27

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic
284-00002/12
Retirada d’una candidatura presentada pel SP PPC 27

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen el món 
rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones rurals a les zones urbanes
250-00629/12
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del consum d’al-
cohol entre els joves
250-00677/12
Esmenes presentades 28

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la carrera professional al personal 
interí de l’Institut Català de la Salut
250-00738/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària immediata després d’una 
mastectomia
250-00739/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els professionals de la salut
250-00740/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Vila-
mar, de Calafell
250-00741/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i 
Social per al Debat Constituent
250-00742/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la visibilització i el coneixement del trastorn de l’es-
pectre autista entre els infants
250-00743/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les mesures per a facilitar la participació plena de les 
persones amb trastorn de l’espectre autista en les festes populars, les fires d’atrac-
cions, la cultura i el lleure
250-00744/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit de l’educació
250-00745/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre els recursos dels centres de salut mental infantil i ju-
venil per a les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00746/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre les oportunitats dels joves amb algun trastorn de l’es-
pectre autista
250-00747/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el millorament de la cartera de serveis socials i d’accés 
a aquests serveis per a les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00748/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per a l’atenció pre-
coç del trastorn de l’espectre autista
250-00749/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per a les persones 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00750/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a les persones 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00751/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de l’institut escola de 
Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la Generalitat
250-00752/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’educació en igualtat
250-00753/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el deute pendent de la Generalitat amb relació al sos-
teniment de les llars d’infants municipals
250-00754/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la supressió dels passos a nivell dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya a l’Anoia
250-00755/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia del tren a Igualada
250-00756/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’impuls del programa WiFi4EU en l’àmbit local
250-00757/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de Mar
250-00758/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució de rebuig i condemna de la violència com a instrument de 
persecució d’objectius polítics
250-00759/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe sobre la hisenda federal a l’Ins-
titut d’Estudis de l’Autogovern
250-00760/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe a l’Institut d’Estudis de l’Au-
togovern
250-00761/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública per a la gent 
gran a Pineda de Mar
250-00762/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada d’una veïna de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00763/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la commemoració de la vaga de La Canadenca
250-00764/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00765/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i cultures dels alumnes a 
Catalunya
250-00766/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al programa Cam-
pus Científics d’Estiu
250-00767/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre les millores en la gestió de les subvencions de la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00768/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció del maltractament 
infantil per als professionals de la pediatria
250-00769/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels centres especi-
als de treball
250-00770/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00772/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’ús del català en l’Administració de justícia
250-00773/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’Escola Font de la Pólvora, de Girona
250-00774/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils i Polítics al 
Síndic de Greuges
250-00775/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre els alts del Golan
250-00776/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre els assentaments a Cisjordània
250-00777/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la situació al Sudan
250-00778/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre les eleccions legislatives a Benín
250-00779/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36
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Proposta de resolució sobre la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada 
contra la Violència Masclista
250-00780/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball a l’arxiu 
dels jutjats de Vic
250-00781/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’aprenentatge de l’anglès a la 
universitat
250-00782/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels trans-
portistes portuaris
250-00783/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
250-00785/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria dels Mossos d’Esquadra 
de la plaça de Catalunya de Barcelona
250-00786/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la banalització del nazisme i el feixisme
250-00797/12
Presentació: GP PSC-Units 38

Proposta de resolució sobre el Programa de rendiment professional
250-00798/12
Presentació: GP Cs 40

Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància dels centres pe-
nitenciaris
250-00799/12
Presentació: GP Cs 41

Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a Hondures
250-00800/12
Presentació: GP PSC-Units 41

Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12
Presentació: GP PSC-Units 42

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l’estranger 
i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00802/12
Presentació: GP Cs 43

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable de l’oficina de 
l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
250-00803/12
Presentació: GP Cs 44

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l’estranger
250-00804/12
Presentació: GP Cs 45

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador de polítiques 
internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00805/12
Presentació: GP Cs 46

Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa de desenvo-
lupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la impossibilitat de fer-ne el 
control polític en seu parlamentària
250-00806/12
Presentació: GP Cs 48
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Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12
Presentació: GP Cs 49

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a l’estranger i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00808/12
Presentació: GP Cs 50

Proposta de resolució sobre els experts contractats pel Consell de Diplomàcia Pú-
blica de Catalunya durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
250-00809/12
Presentació: GP Cs 51

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut Català de la 
Salut, corresponent al 2015
256-00025/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 53

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2018
256-00026/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 54
Termini per a demanar la presentació de la Memòria 54

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre Infraestructures.cat, 
corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014
256-00027/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 55
Termini per a proposar compareixences 55

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «El cos de bombers de la Generalitat i el sis-
tema d’emergències de Catalunya»
360-00016/12
Presentació: síndic de Greuges 55

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari 57

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12
Substitució de diputats 57

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
399-00005/12
Adscripció de diputats 58

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 109/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
16/2017, sobre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis del 2011 al 
2014
290-00091/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  58
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Control del compliment de la Resolució 111/XII, sobre l’epidèmia de grip i altres 
possibles epidèmies
290-00093/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 217/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats pú-
bliques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016
290-00196/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64

Control del compliment de la Resolució 241/XII, sobre el pagament dels imports per 
efectes retroactius de les prestacions per dependència
290-00217/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  65

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/XII, sobre la transició energètica
390-00006/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 66

Control del compliment de la Moció 30/XII, sobre l’atenció primària i comunitària
390-00030/12
Sol·licitud de pròrroga 69
Pròrroga del termini per a retre comptes 69

Control del compliment de la Moció 34/XII, sobre la necessitat de cuidar els pro-
fessionals de la salut
390-00034/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 70

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Save the Children amb 
relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil
352-00835/12
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’UNICEF amb relació al 
Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00836/12
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Mans Peti-
tes amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00837/12
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Hurtado, interessat en la iniciativa legis-
lativa, amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-00838/12
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Dincat amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00839/12
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Salut Mental 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-00840/12
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori contra l’Ho-
mofòbia amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-00841/12
Sol·licitud 74
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació Famílies LGT-
BI amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00842/12
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Chrysallis, Associació de 
Famílies de Menors Transsexuals, amb relació al Projecte de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00843/12
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea de menors del Mi-
nisteri Fiscal amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-00844/12
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 
Pediatria amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil
352-00845/12
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 
Victimologia amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-00846/12
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00847/12
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00848/12
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil
352-00849/12
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del cap de la unitat de me-
nors del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació al Projecte de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00850/12
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en comissió d’Encarna Bodelón González, professora de Filo-
sofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del Grup de Re-
cerca Antígona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil
352-00933/12
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d’in-
cidència política a l’associació Creació Positiva, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00934/12
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Barbero López, president de Mans 
Petites, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-00935/12
Sol·licitud 77
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Proposta d’audiència en comissió de Maria Antònia Noguera, infermera d’un cen-
tre de salut de Castelldefels i representant de l’Associació d’Infermeria Familiar i 
Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00936/12
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en comissió d’Olga Puig, psicòloga clínica d’un servei de sa-
lut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00937/12
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en comissió de Mireia Forner, psicòloga clínica d’un servei de 
salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00938/12
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Lienas Massot, exdiputada i exporta-
veu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a la Comissió de la Infància, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00939/12
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en comissió d’Emilie Rivas, responsable de les polítiques d’in-
fància de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de me-
sures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00940/12
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Tamarit Sumalla, catedràtic de 
dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Lleida, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-00941/12
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en comissió de Pilar Tintoré Garriga, presidenta de la Secció 
d’Infància i Adolescència del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-00942/12
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en comissió de Noemí Pereda Beltran, professora de Victimo-
logia a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Acadèmia i membre del 
Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent de l’Institut de Neurociències 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00943/12
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en comissió de Carmen Redondo, educadora en centres resi-
dencials d’acció educativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00944/12
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en comissió de Lluïsa Garcia-Esteve, presidenta de la Co-
missió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-00945/12
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència en comissió de Carme Guil, jutgessa de l’Audiència Provincial 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00946/12
Sol·licitud 80
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Proposta d’audiència en comissió de Roger Garcia Rodoreda, responsable de les 
polítiques d’infància del Comitè de Catalunya de l’UNICEF, amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00947/12
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència en ponència de Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de greu-
ges per a la defensa dels infants i els adolescents, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00977/12
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència en ponència d’Emilie Rivas, responsable de les polítiques 
d’infància de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00978/12
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’UNICEF amb relació a 
la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil
352-00979/12
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Vicki Berna-
det amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-00980/12
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per a la Sa-
nació i la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil (Aspasi) amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00981/12
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en ponència de Joan Mayoral i Simón, director de la Comissió 
Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments 
a Infants i Adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil
352-00982/12
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en ponència de Lídia Serratusell Salvadó, cap de l’Àrea de Re-
paració i d’Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00983/12
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en ponència del secretari de Polítiques Educatives amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-00984/12
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en ponència de la directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00985/12
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en ponència de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00986/12
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència de Conchita Peña Gallardo, degana del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00987/12
Sol·licitud 83
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Proposta d’audiència en ponència de Jaume Francesch i Subirana, president de 
l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00988/12
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich, coordinadora de l’Eix de Violèn-
cies del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00989/12
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència de Maria Truñó, directora del Consell Rector de 
l’Institut d’Infància i Món Urbà de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00990/12
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència d’Irene Álvarez, advocada, amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00991/12
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Funes, psicòleg i educador expert en 
infància i adolescència, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil
352-00992/12
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència de Marta Santos Pais, representant especial del 
secretari general sobre la Violència contra la Infància de les Nacions Unides, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-00993/12
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència de José Manuel Alonso Varea, director del Màster 
en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00994/12
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Barudy Labrín, director i fundador de 
l’Associació Exil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil
352-01015/12
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Actua amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01016/12
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Aema amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01017/12
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Aldees Infantils SOS Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-01018/12
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Amalgama-7 i Associats 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01019/12
Sol·licitud 86
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Ampans amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01020/12
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Pro Persones 
amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (Aprodisca) amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01021/12
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Recerca 
Cultural i Socioeducativa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01022/12
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per al Re-
colzament i Formació d’Adolescents en Risc amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01023/12
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Argos amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01024/12
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola 
d’Atenció i Suport a Famílies i Adopció (Asefa) amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01025/12
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciatives 
Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-01026/12
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Betània amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01027/12
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciatives 
Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-01028/12
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació In Via amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01029/12
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Nova Espe-
rança amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil
352-01030/12
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat Recursos Edu-
catius per la Infància en Risc (REIR) amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01031/12
Sol·licitud 89
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Ajuda So-
cial Cel Obert amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01032/12
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Egueiro amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01033/12
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Punt de Re-
ferència amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-01034/12
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Asteroide 
B-612 amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil
352-01035/12
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil
352-01036/12
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de 
Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil
352-01037/12
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Casal d’Infants del Raval 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01038/12
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Catalònia 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01039/12
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Formació i Pre-
venció amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil
352-01040/12
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de CEPS Projectes Socials 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01041/12
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Ciutat i Valors 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01042/12
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comunitat de Germa-
nes Teresianes amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil
352-01043/12
Sol·licitud 92
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-01044/12
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Comarcal del 
Baix Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01045/12
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Créixer Junts 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01046/12
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja a Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01047/12
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Drecera 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01048/12
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Eduvic 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01049/12
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat de 
Sant Vicenç de Paül de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01050/12
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat de 
Sant Vicenç de Paül de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01051/12
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Social de les 
Filles de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil
352-01052/12
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del centre Font Fregona Fast 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01053/12
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Busquets 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01054/12
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Casa de la 
Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil
352-01055/12
Sol·licitud 95
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Casa Sant 
Josep de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil
352-01056/12
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Champagnat 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01057/12
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Comtal amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01058/12
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Eveho amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01059/12
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Fasi amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01060/12
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació de Gestió Sa-
nitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01061/12
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ibn Battuta 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01062/12
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Idea amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01063/12
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Iniciatives 
Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-01064/12
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Mercè Fon-
tanilles amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil
352-01065/12
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Nazareth 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01066/12
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Obra Tutelar 
Agrària amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-01067/12
Sol·licitud 98
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Oscobe amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01068/12
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Persona i Va-
lors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-01069/12
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada Pro 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01070/12
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada Au-
tisme Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01071/12
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada Sa-
gessa-Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01072/12
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Projecte i Vida 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01073/12
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Resilis amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01074/12
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Sant Joan de 
Déu de Lleida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01075/12
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Santa Rosa-
lia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-01076/12
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Servei Soli-
dari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-01077/12
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Suport Soli-
dari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-01078/12
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Tresc amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01079/12
Sol·licitud 101
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Vidal i Bar-
raquer amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil
352-01080/12
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Diagrama 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01081/12
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup d’Esplai Blanquer-
na amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-01082/12
Sol·licitud 102

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gedi Gestió i Disseny 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01083/12
Sol·licitud 102

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Congregació de les 
Germanes Dominiques de l’Anunciata amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01084/12
Sol·licitud 102

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Inserma amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01085/12
Sol·licitud 102

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Instituto Secular Cruza-
da Evangélica amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01086/12
Sol·licitud 103

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut de Treball Social 
i Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil
352-01087/12
Sol·licitud 103

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ires amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01088/12
Sol·licitud 103

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Integració 
Social de Menors, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil
352-01089/12
Sol·licitud 103

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Ita Salut Mental de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-01090/12
Sol·licitud 104

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Llar Butinyà - Siervas de 
San José amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
352-01091/12
Sol·licitud 104
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Missioneres Esclaves 
de l’Immaculat Cor de Maria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01092/12
Sol·licitud 104

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Organisme 
Benèfic Assistencial amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil
352-01093/12
Sol·licitud 104

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Promoció i Benestar So-
cial (Probens) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01094/12
Sol·licitud 105

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Residència 
Assistencial de Manresa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil
352-01095/12
Sol·licitud 105

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels Salesians Sant Jordi 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01096/12
Sol·licitud 105

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Suara Ser-
veis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-01097/12
Sol·licitud 105

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Talma amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01098/12
Sol·licitud 106

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01099/12
Sol·licitud 106

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil
352-01100/12
Sol·licitud 106

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Save the Children amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
352-01101/12
Sol·licitud 106

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Psicò-
legs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil
352-01102/12
Sol·licitud 107

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Pedagogs 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01103/12
Sol·licitud 107
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Secció de Metges Pe-
diatres del Col·legi de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01104/12
Sol·licitud 107

Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la Ge-
neralitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals, perquè informi sobre les 
activitats i els projectes de l’ens
356-00436/12
Sol·licitud 107

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Ferran López, cap dels Mossos d’Esquadra, en qualitat de tes-
timoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
365-00064/12
Substanciació 108

Compareixença de Manuel Castellví del Peral, excap de la Comissaria General 
d’Informació, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00066/12
Substanciació 108

Compareixença de Jordi Aurich Taberner, ex-director general de Protecció Civil, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00104/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 108

Compareixença de Josep Huguet i Biosca, exconseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Pro-
jecte Castor
365-00105/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 108

Compareixença de Pere Palacín i Farré, director general d’Energia, Seguretat Indus-
trial i Seguretat Minera, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
365-00106/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 108

Compareixença de Juan Gabriel Cotino Ferrer, exconseller de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, en qualitat de testimoni, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00107/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 109

Compareixença de Javier Balada Ortega, exregidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
365-00108/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 109

Compareixença de Jordi Romeu, exalcalde de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00109/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 109

Compareixença de Domènec Fontanet i Llàtser, regidor de Foment de l’Activitat 
Econòmica, Turisme, Comerç i Consum de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de 
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00110/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 109

Compareixença de David Fernández, periodista i membre del jurat popular sobre el 
projecte Castor, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Projecte Castor
365-00111/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 109
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/12
Pròrroga del termini per a elaborar el text 110

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda
330-00110/12
Presentació: president de la Generalitat 110

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya relatiu a l’anàlisi de la presència 
a Internet de continguts que difonen sistemes de cibercontrol de les dones en l’àm-
bit de la parella
337-00019/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 111

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Daniel Serrano Coronado
Presentació 111

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 337
20 de maig de 2019

1.10. Acords i resolucions 21 

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 383/XII del Parlament de Catalunya, sobre la imatge i el 
prestigi del Cos d’Agents Rurals
250-00644/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 7, 30.04.2019, DSPC-C 247

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 30 d’abril de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
imatge i el prestigi del Cos d’Agents Rurals (tram. 250-00644/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 32202).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Potenciar la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals per a donar més vi-

sibilitat a aquest cos.
b) Crear una oficina de comunicació pròpia del Cos d’Agents Rurals que reforci 

la imatge d’aquest cos i li doni més visibilitat en l’àmbit social i als mitjans de co-
municació.

c) Donar més visibilitat a les tasques i els serveis del Cos d’Agents Rurals al web 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i mantenir actu-
alitzades les memòries anuals de les actuacions d’aquest cos i les notícies sobre les 
seves actuacions.

d) Millorar el coneixement de la ciutadania sobre el seu entorn perquè valori la 
tasca i les funcions del Cos d’Agents Rurals.

e) Millorar la comunicació de les tasques i les funcions del Cos d’Agents Rurals 
per mitjà de les xarxes socials.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 384/XII del Parlament de Catalunya, sobre les millores 
estructurals del Cos d’Agents Rurals
250-00645/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 7, 30.04.2019, DSPC-C 247

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 30 d’abril de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les 
millores estructurals del Cos d’Agents Rurals (tram. 250-00645/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 32201).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 



BOPC 337
20 de maig de 2019

1.10. Acords i resolucions 22

a) Aprovar formalment el Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals, entre els con-
tinguts del qual hi ha d’haver un calendari d’actuacions.

b) Millorar els equipaments materials dels vehicles del Cos d’Agents Rurals 
–com ara cabrestants, eslingues, reixes de seguretat o calaixos i elements de fixació 
d’eines i equips–, atenent l’especificitat dels serveis que acompleixen.

c) Integrar plenament el Cos d’Agents Rurals dins el sistema de seguretat pública 
de Catalunya, amb la modificació de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya, perquè aquest cos pugui formar part dels 
diferents organismes que conformen el sistema, tenint en compte la seva funció de 
policia administrativa especial i de policia judicial en matèria mediambiental.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 385/XII del Parlament de Catalunya, sobre la plantilla del 
Cos d’Agents Rurals
250-00646/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 7, 30.04.2019, DSPC-C 247

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 30 d’abril de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
plantilla del Cos d’Agents Rurals (tram. 250-00646/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i 
el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 32200).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar formalment el Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals, que ha d’in-

cloure l’estructura de comandament del cos, les categories professionals, els plans 
de carrera, el dimensionament de la plantilla i la distribució territorial i per especi-
alitats.

b) Reforçar el Cos d’Agents Rurals amb una estructura tècnica o cos facultatiu 
que inclogui personal administratiu i suport tècnic en informàtica, en direcció i fun-
ció pública, en assessorament jurídic i en prevenció de riscos laborals específics dels 
cossos de seguretat.

c) Dotar de recursos humans i d’equipaments els diversos grups de suport, com 
ara el Grup de Suport Marí, que estableix el Reglament del Cos d’Agents Rurals, 
aprovat pel Decret 266/2007, del 4 de desembre, en desplegament de la Llei 17/2003, 
del 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, i els diferents grups especials que es creïn.

d) Dotar la Unitat de Formació del Cos d’Agents Rurals de suport administratiu 
i tècnic per a poder oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats 
reals dels agents.

e) Aprovar, amb caràcter urgent, la convocatòria de noves places d’agents rurals 
de l’escala bàsica i de les places necessàries de promoció interna.

f) Impulsar la modificació de la Llei del Cos d’Agents Rurals per a incloure-hi, 
dins els supòsits de segona activitat, l’edat i la declaració d’incapacitat permanent 
total, tal com es disposa per al Cos de Mossos d’Esquadra, per a poder aprovar i 
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publicar, posteriorment, el reglament que ha de regular aquesta situació administra-
tiva especial.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 386/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls del 
sector aqüícola del delta de l’Ebre
250-00671/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 7, 30.04.2019, DSPC-C 247

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 30 d’abril de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
greuge sofert pel sector aqüícola del delta de l’Ebre (tram. 250-00671/12), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 32200).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar impulsant, per mitjà del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, les taules de treball de cogestió i de consens del delta de l’Ebre 
per a la pervivència del sector aqüícola, que incloguin els agents i organismes pú-
blics afectats.

b) Impel·lir les taules de treball de cogestió i de consens del delta de l’Ebre a 
continuar la feina feta i a establir un pla d’acció periodificat per a la preservació del 
sector aqüícola del delta.

c) Aprovar un pla d’acció integral contra la regressió del sector aqüícola del delta 
de l’Ebre.

d) Dotar els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 dels ajuts 
econòmics necessaris per al sector aqüícola del delta de l’Ebre per a pal·liar els greu-
ges econòmics produïts per la mort dels mol·luscs durant el 2018, atesa la reiterada 
inacció pública i davant les queixes del sector.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 387/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa del 
sector de la fruita dolça davant la incertesa del Brexit
250-00683/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 7, 30.04.2019, DSPC-C 247

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 30 d’abril de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les 
previsions respecte a l’exportació de fruita dolça al Regne Unit davant del Brexit 
(tram. 250-00683/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
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nes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya (reg. 33007).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya, davant la possibilitat que no es produeixi un acord 

sobre el Brexit, insta el Govern a continuar treballant, amb caràcter prioritari, en 
defensa del sector de la fruita dolça, en el marc de les competències de la Genera-
litat i, en concret, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 400/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment de la 
lectura en els centres docents
250-00595/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 14, 07.05.2019, DSPC-C 255

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 7 de maig de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de la lectura en els centres 
docents (tram. 250-00595/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar un programa de clubs de lectura escolar per a centres d’educació 

primària, educació secundària i batxillerat.
b) Impulsar l’existència de clubs de lectura escolar en tots els centres d’educació 

primària, educació secundària i batxillerat.
c) Coordinar-se amb el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura per 

donar suport als clubs de lectura escolar, en els casos que calgui, i posant a disposi-
ció d’aquests clubs fons de lots de llibres disponibles, col·laborant amb la presència 
d’autors i facilitant l’accés a la plataforma virtual que permet gestionar clubs de lec-
tura i que integra eines 2.0.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 401/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’una escola d’educació especial a la Selva
250-00597/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 14, 07.05.2019, DSPC-C 255

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 7 de maig de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació 
especial a la Selva (tram. 250-00597/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 30676).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Concretar un municipi de la comarca de la Selva per a construir-hi una escola 

d’educació especial, i iniciar els tràmits amb l’ajuntament corresponent per a la ces-
sió dels terrenys en què s’emplaçaran les instal·lacions.

b) Assumir el compromís, fins que no entri en funcionament la nova escola 
d’educació especial, de cercar solucions i proposar mesures alternatives consensua-
des amb la comunitat educativa del Centre d’Educació Especial Ventijol, de Blanes, 
que pal·liïn la manca actual d’espai d’aquest centre, com ara disposar de suports in-
tensius per a l’educació inclusiva (SIEI) en diversos centres educatius ordinaris de 
la comarca.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 402/XII del Parlament de Catalunya, sobre la modificació 
de la matrícula ordinària de la modalitat presencial de les escoles 
oficials d’idiomes
250-00609/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 14, 07.05.2019, DSPC-C 255

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 7 de maig de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària 
de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes (tram. 250-00609/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 30677).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar, a partir del curs 2019-2020, una reducció del preu de la matrícula or-

dinària de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes per tal d’arribar a 
una equiparació de la mitjana d’altres comunitats autònomes.

b) Aplicar, a partir del curs 2019-2020, un sistema de bonificacions o excepci-
ons al preu de la matrícula que tingui en compte determinades situacions personals, 
com l’atur, els baixos ingressos o la situació de les persones en risc d’exclusió, entre 
altres.

c) Permetre que el pagament de la matrícula ordinària de la modalitat presencial 
es pugui fraccionar en diverses mensualitats a partir del curs 2019-2020.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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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 de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP CatECP; GP Cs; SP CUP-CC; GP ERC; GP JxCat; GP PSC-Units; 
SP PPC (reg. 37743; 37771; 37780; 37864; 37877; 38181; 38188).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 20.05.2019 al 
23.05.2019).
Finiment del termini: 24.05.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; SP PPC; SP CUP-CC; GP Cs; GP ERC; GP CatECP (reg. 
38176; 38191; 38199; 38303; 38356; 38376).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.05.2019 al 23.05.2019).
Finiment del termini: 24.05.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PSC-Units; SP CUP-CC; GP Cs (reg. 38197; 38200; 38304).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.05.2019; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a designar un senador o senadora que ha de 
representar la Generalitat al Senat
280-00002/12

REBUIG DE LA PROPOSTA DE CANDIDAT

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 31, tinguda el 16.05.2019, DSPC-P 52.

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del 
Memorial Democràtic
284-00002/12

RETIRADA D’UNA CANDIDATURA PRESENTADA PEL SP PPC

Reg. 37881 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Par-

tit Popular de Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que retira l’escrit amb 
número de registre 35677, presentat el dia 4 d’abril de 2019, relatiu al tràmit Altres 
eleccions i propostes de nomenament o de conformitat i a l’expedient amb número 
de tramitació 284-00002/12.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que 
viuen el món rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones 
rurals a les zones urbanes
250-00629/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31392 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 16.05.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31392)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Coordinar aquestes mesures amb la Comissió Interdepartamental so-
bre el Desenvolupament Rural i contra la despoblació creada pel Govern.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Presentar una proposta d’impacte pressupostari de les mesures apro-
vades per tal d’augmentar els recursos econòmics i de poder-les implementar de 
manera efectiva.

Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del 
consum d’alcohol entre els joves
250-00677/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33081 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 16.05.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 33081)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió 

4. Impulsar accions de prevenció, detecció i abordatge psicològic en diversos 
àmbits que tenen a veure amb el desenvolupament dels joves, com ara els clubs es-
portius i de lleure, entre altres, i difondre el Manual per a la prevenció i l’abordatge 
del consum d’alcohol i els problemes relacionats en l’àmbit hospitalari (així com la 
guia de butxaca associada al Manual) com a eina de suport i acompanyament.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la carrera 
professional al personal interí de l’Institut Català de la Salut
250-00738/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 37896; 37903; 38102).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària immediata 
després d’una mastectomia
250-00739/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 37897; 37904; 38103).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els 
professionals de la salut
250-00740/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 37898; 37905; 38106).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Vilamar, de Calafell
250-00741/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37906; 38104).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consell Assessor per a l’Impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
250-00742/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 37899; 37907; 38105).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la visibilització i el coneixement del 
trastorn de l’espectre autista entre els infants
250-00743/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37908; 38107).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a facilitar la participació 
plena de les persones amb trastorn de l’espectre autista en les festes 
populars, les fires d’atraccions, la cultura i el lleure
250-00744/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37909; 38108).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el trastorn de l’espectre autista en 
l’àmbit de l’educació
250-00745/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37910; 38109).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els recursos dels centres de salut 
mental infantil i juvenil per a les persones amb trastorn de l’espectre 
autista
250-00746/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37911; 38110).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les oportunitats dels joves amb algun 
trastorn de l’espectre autista
250-00747/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37912; 38111).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la cartera de serveis 
socials i d’accés a aquests serveis per a les persones amb trastorn 
de l’espectre autista
250-00748/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37913; 38112).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per 
a l’atenció precoç del trastorn de l’espectre autista
250-00749/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37914; 38113).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per 
a les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00750/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37915; 38114).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a 
les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00751/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37916; 38115).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de 
l’institut escola de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la 
Generalitat
250-00752/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37917; 38116).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’educació en igualtat
250-00753/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37918; 38117).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el deute pendent de la Generalitat amb 
relació al sosteniment de les llars d’infants municipals
250-00754/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 37900; 37919; 38118).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió dels passos a nivell dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l’Anoia
250-00755/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 37901; 37920; 38119).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia del tren a 
Igualada
250-00756/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 37902; 37921; 38120).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls del programa WiFi4EU en 
l’àmbit local
250-00757/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37922; 38121).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de Mar
250-00758/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37923; 38122).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig i condemna de la violència com a 
instrument de persecució d’objectius polítics
250-00759/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37924; 38123).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe sobre la hisenda 
federal a l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
250-00760/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37925; 37959; 38124).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe a l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern
250-00761/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37926; 37960; 38125).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a la gent gran a Pineda de Mar
250-00762/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37927; 37961; 38126).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada 
d’una veïna de l’Hospitalet de Llobregat
250-00763/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 37964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la commemoració de la vaga de La 
Canadenca
250-00764/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37928; 37965; 38127).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides
250-00765/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37929; 38128).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i cultures 
dels alumnes a Catalunya
250-00766/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37930; 38129).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al 
programa Campus Científics d’Estiu
250-00767/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37931; 38130).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les millores en la gestió de les 
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
250-00768/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37932; 38131).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció 
del maltractament infantil per als professionals de la pediatria
250-00769/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37933; 38132).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels 
centres especials de treball
250-00770/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37934; 38133).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00772/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37935; 37967; 38135).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús del català en l’Administració de 
justícia
250-00773/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37936; 37968; 38136).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Font de la Pólvora, de Girona
250-00774/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37937; 37969; 38137).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils 
i Polítics al Síndic de Greuges
250-00775/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37938; 37970; 38138).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els alts del Golan
250-00776/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37939; 37971; 38139).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els assentaments a Cisjordània
250-00777/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37940; 37972; 38140).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació al Sudan
250-00778/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37941; 37973; 38141).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les eleccions legislatives a Benín
250-00779/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37942; 37974; 38142).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista
250-00780/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37943; 37975; 38143).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball a l’arxiu dels jutjats de Vic
250-00781/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37944; 38144).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’aprenentatge 
de l’anglès a la universitat
250-00782/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37945; 38145).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals dels transportistes portuaris
250-00783/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37946; 37976; 38146).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la 
universitat
250-00785/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 37947; 38147).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Barcelona
250-00786/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 37948; 37977; 38148).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la banalització del nazisme i el feixisme
250-00797/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 37679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rosa 

Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució contra la banalització del nazisme i el feixisme, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El règim nacionalsocialista alemany, des del seu mateix establiment, va iniciar 

una persecució sistemàtica dels seus opositors polítics (socialdemòcrates, comunis-
tes, sindicalistes, centristes, i d’altres), i de les persones pertanyents a col·lectius as-
senyalats per la criminal ideologia nazi com a socialment indesitjables o pernicioses 
(persones jueves, eslaves, gitanes, LGTBI, discapacitades, Testimonis de Jehovà, 
presos comuns i d’altres). A tals efectes, la seva política repressiva i d’extermini sis-
temàtic aviat va derivar en la creació de camps de concentració. El primer de tots, 
el de Dachau, va ser creat l’any 1933 per a l’internament d’opositors a la dictadura.

L’estiu de 1939 un grup de presos de Dachau va ser traslladat a Mauthausen, prop 
de Linz, per bastir un nou camp de concentració, inicialment per a presos comuns o 
«antisocials». Des de la seva posada en marxa, el camp va ser constantment ampli-
at, i d’ell van dependre subcamps o kommandos com els de Gusen, Ebensee, Melk, 
i desenes més.

Fins a principis de l’any 1940, els grups d’interns més nombrosos eren els co-
munistes i socialistes austríacs, alemanys i txecoslovacs, anarquistes, Testimonis 
de Jehovà, persones homosexuals sense afiliació política, i persones pertanyents al 
poble romaní.

Amb el pas del temps, al propòsit inicial s’hi va afegir l’internament de polone-
sos, republicans espanyols provinents de diversos stalags, presoners soviètics, jueus 
hongaresos i polonesos, partisans iugoslaus, polonesos arrestats després del fracàs 
de la insurrecció de Varsòvia, i d’altres col·lectius.

Tot i que Mauthausen i el seus subcamps eren bàsicament un camp destinat a ho-
mes, internes provinents de Ravensbrück hi varen ser forçades a la prostitució des 
de l’any 1942. L’any 1944 es va destinar una ampliació del camp a l’internament de 
dones i s’hi van començar a traslladar dones i infants des dels camps d’Auschwitz, 
primer, i després de Ravensbrück, Bergen-Belsen, Buchenwald i altres camps.

Els camps de Mauthausen funcionaven sota la premissa nazi d’extermini mit-
jançant el treball forçós, i les condicions de vida al camp es trobaven entre les més 
dures del sistema concentracionari nazi. No és possible estendre’s aquí en la inson-
dable crueltat física i psicològica a la que van ser sotmeses les persones internes als 
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camps del sistema de Mauthausen, desposseïdes pel nazisme de la seva condició de 
tals. De la duresa de les condicions n’ofereix un testimoni el pes mig dels interns 
adults en ser alliberat el camp, al maig de 1945, 40 kg, així com la taxa de supervi-
vència, que es calcula en el 50%.

Les xifres de persones internes i de víctimes del sistema de camps de Mauthau-
sen són encara objecte de debat entre historiadors, però diversos treballs acadèmics 
situen el nombre de persones que hi van ser assassinades entre les 122.766 i més de 
200.000.

Prop de 7.500 dels 10.000 republicans i republicanes espanyols que van patir 
l’internament a camps de concentració del nazisme van ser deportats a Mauthausen 
i els seus subcamps. Prop de 5.000 varen perdre la vida al conjunt dels camps de 
concentració de l’Alemanya nazi. Una bona part eren catalans.

El Govern d’Espanya ha establert el dia 5 de maig com a Dia d’Homenatge als 
espanyols deportats i morts en camps de concentració i a totes les víctimes espanyo-
les del nazisme, data triada per a coincidir amb l’alliberament del camp de Maut-
hausen.

Als voltants de la data de l’alliberament, es celebren al memorial del camp de 
Mauthausen diversos actes de commemoració i record de les víctimes, als quals es 
desplacen responsables institucionals de diversos governs que volen mantenir viva 
la memòria històrica de la lluita contra el nazisme i el feixisme.

Entre els Governs presents a Mauthausen, als actes institucionals de record a les 
víctimes del nazisme, s’hi trobava tant una representació del Govern d’Espanya com 
una representació del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Un fragment del discurs de la Directora General de Memòria Democràtica del 
Departament de Justícia de la Generalitat va fer referència a la situació de l’anterior 
Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i d’altres mem-
bres de l’anterior Govern de la Generalitat de Catalunya.

Més enllà de la desavinences polítiques al voltant de la qüestió de fons que do-
mina el debat públic en els darrers anys a Catalunya, més enllà de les desavinences 
entre actors polítics i responsables institucionals a l’hora de qualificar i explicar els 
esdeveniments des del setembre de 2017 fins a l’actualitat, sense restar transcendèn-
cia a res del que ha ocorregut, ni la seva significació –certament diversa– per a la 
immensa majoria dels nostres conciutadans, calia parar molta atenció al context en 
el que actuen els responsables institucionals i la interpretació que es pugui donar a 
les seves paraules.

Una part de la ciutadania de Catalunya, i del conjunt d’Espanya, en pronunci-
ar-se el discurs en el lloc i moment esmentats, ha interpretat de les paraules de la 
Directora General de Memòria Democràtica que es pretenia establir, ni que fos tà-
citament o simbòlica, una relació entre la persecució que van patir les víctimes del 
nazisme i la situació en la que es troben diversos membres de l’anterior Govern de 
la Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Declara que no hi ha termes de comparació possible entre l’horror que van 

viure les víctimes del nazisme durant l’intent d’aquest règim d’exterminar diferents 
col·lectius de persones i qualsevol situació que es visqui avui a Catalunya o al con-
junt d’Espanya.

2. Rebutja, per tal com això contribueix a banalitzar el nazisme i el feixisme, 
qualsevol comparació, tàcita o explícita, de la situació actual a Catalunya o al con-
junt d’Espanya amb la violència desfermada pel règim nazi contra el conjunt de la 
població europea en general, i contra milions de persones a les que perseguia per 
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raó de la seva ideologia, pertinença a una confessió, a un grup ètnic o a una nacio-
nalitat, per la seva discapacitat, per les seves preferències afectives o sexuals, o per 
la seva manera de viure.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa 

Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units 

Proposta de resolució sobre el Programa de rendiment professional
250-00798/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Propuesta de resolución sobre el Programa 
de Rendiment Professional per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Jus-
tícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2006 es va signar un acord entre la Generalitat de Catalunya i les princi-

pals organitzacions sindicals presents a l’administració penitenciària de la Genera-
litat on es recollia un preacord en relació amb les condicions de treball del personal 
penitenciari.

En aquest acord 2006-2009, entre d’altres mesures, s’incloïen uns incentius eco-
nòmics a la presència efectiva (PIPE) que tenien la finalitat de reconèixer i d’incen-
tivar la presència efectiva i continuada en el lloc de treball, així com d’avaluar l’evo-
lució dels diferents indicadors.

L’any 2010 es signava una pròrroga d’aquest acord, amb efectes pels anys 2010 i 
2011, aplicant-se amb els paràmetres previstos en l’Acord i que prenia com a base de 
càlcul les quantitats que es van establir per a la seva aplicació l’any 2009.

Amb la signatura l’any 2012-2013 de la nova pròrroga, es modificava mínima-
ment aquest programa sota el nom de Programa de Rendiment Professional (PRP), 
però es prorrogava per dos anys més. Durant els anys posteriors el programa també 
s’ha anat prorrogant sense cap tipus de modificació.

Sens perjudici de l’anterior, el primer trimestre del PRP està previst de cobra-
ment a la nòmina del mes de maig, però la seva pròrroga no ha estat ratificada pel 
Departament de Justícia amb la conseqüent inseguretat jurídica que pot produir a 
tot el personal penitenciari i el risc que no sigui renovat unilateralment per part del 
Govern de la Generalitat.

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. Renovar la pròrroga de l’acord 2006-2009 en relació amb el Programa de Ren-

diment Professional per l’any 2019.
2. Negociar un nou acord global amb els representants sindicals dels serveis pe-

nitenciaris que actualitzi totes les mesures de l’acord 2006-2009.

Palacio del Parlamento, 8 de mayo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància 
dels centres penitenciaris
250-00799/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en relació amb el ves-
tuari del personal de vigilància dels Centres Penitenciaris, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’ordre JUS/301/2008 de 17 de juny, regula la modificació de l’uniforme i el dis-

tintiu pel personal adscrit als serveis penitenciaris dependents de la Generalitat de 
Catalunya, de forma que obliga al personal de vigilància a vestir en la forma que 
s’indica de forma obligatòria, amb els distintius corresponents i amb la identificació 
professional que tingui cada treballador.

L’ordre, com ha de ser, regula l’obligatorietat del personal al servei del Depar-
tament de Justícia de dur un determinat uniforme, però el Govern de la Generalitat 
fa anys que, o bé no proporciona cap tipus de material, o ho fa en quantitats molt 
minses.

Al llarg del 2014, 2015, 2016 i 2017, la provisió d’uniformes ha estat molt escas-
sa, inclús nul·la. Un cas especialment greu és el dels centres on el clima és més fred 
(com és el cas del Centre Penitenciari Ponent, a Lleida), on porten més de 8 anys 
sense rebre una renovació de la jaqueta reglamentària amb el folre polar correspo-
nent.

El despreocupament del Departament de Justícia amb els seus propis treballa-
dors i la manca de lideratge del Govern de la Generalitat és aclaparador; aquesta 
circumstància, lligada a la manca de pressupostos de la Generalitat per l’any 2018 i 
2019, fa que no s’albiri una solució per aquest problema a curt termini.

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 

mesures necessàries per suplir les mancances de vestuari que pateix actualment el 
personal de vigilància dels Centres Penitencaris.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a 
Hondures
250-00800/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Bea-

triz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 

Fascicle segon
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presenten la Proposta de resolució en suport a una campanya feminista a Hondures, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Una de les conseqüències del cop d’Estat contra el president d’Hondures, Manuel 

Zelaya, l’any 2009, va ser la prohibició de la distribució de mètodes anticonceptius 
d’emergència com l’anomenada «píndola del dia després».

Hondures és un dels països del món amb la taxa més alta de violència sexual 
contra les dones, si s’exclouen les zones amb un conflicte bèl·lic en marxa. L’any 
2016 es produïa al país una agressió sexual cada tres minuts.

Des de l’esmentada prohibició, la taxa d’embarassos entre adolescents s’ha anat 
incrementant, fins a esdevenir una de les més altes de la regió.

L’avortament està prohibit en tots els supòsits. En un context de violència estruc-
tural, les dones econòmicament més desafavorides, les que pertanyen als pobles ori-
ginaris, i les menors d’edat es troben en situació d’extrema vulnerabilitat.

Les dones víctimes de la violència sexual o que necessiten recórrer als anticon-
ceptius d’emergència es veuen obligades a provar d’aconseguir-ne al mercat negre, 
amb els riscos que això suposa i l’absència de control sobre la composició i efectes 
de les píndoles que es venen clandestinament, o a sotmetre’s a interrupcions clan-
destines de l’embaràs, amb els riscos per a la seva vida i la seva integritat física que 
això comporta.

Diverses organitzacions feministes han encetat una campanya per reclamar que 
es permeti la comercialització segura de les píndoles anticonceptives d’emergència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb el moviment feminis-

ta hondureny i el seu suport a la legalització de la comercialització de les píndoles 
anticonceptives d’emergència.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Beatriz  

Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució en suport a la transferència de poder al Sudan, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Les mobilitzacions populars dels mesos de març i abril de 2019 al Sudan, que 

des de l’inicial protesta contra l’encariment del pa, van anar evolucionant per cen-
trar creixentment les seves demandes en un canvi de règim, van ser determinants 
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per la sortida d’Omar al-Bashir del poder, que havia ocupat autocràticament d’ençà 
del cop d’Estat de 1989.

Les forces armades van protegir els manifestants davant la duresa de la repres-
sió policial de les protestes, i amb la seva pressió van forçar la sortida d’al-Bashir 
del poder.

Tanmateix, els militars retenen de moment el poder, mitjançant el que anomenen 
una Junta Militar de Transició, i ara les protestes ciutadanes exigeixen la transferèn-
cia d’aquest a un govern civil sorgit de la voluntat de la ciutadania.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva solidaritat amb el moviment popular sudanès en defensa 

d’una transició democràtica al Sudan.
2. Manifesta la necessitat que la Junta Militar de Transició transfereixi al més 

aviat possible el poder a un govern civil, a fi d’organitzar unes eleccions lliures, jus-
tes i transparents en les quals la ciutadania sudanesa pugui expressar la seva volun-
tat política.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l’estranger i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00802/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
viajes al extranjero del Sr. Torra y la ilegalidad de dichos viajes, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A lo largo de estos meses de 2019, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha es-

tado preguntando al Gobierno la agenda, el número de miembros que lo acompañan, 
los motivos para desplazarse y los costes de los viajes al extranjero del Sr. Torra.

Más por las declaraciones que el propio Sr. Torra da a los medios de comunica-
ción, que por las respuestas intencionadamente parcas que nos ha proporcionado, 
sabemos que el principal propósito de estos viajes es convencer a la opinión pública 
internacional de la autodeterminación de Cataluña y su «derecho de secesión», así 
como atacar a las instituciones y autoridades españolas. Sírvase de ejemplo, la reci-
ente conferencia del Sr. Torra en Lisboa, el 29 de marzo del 2019, sobre «Catalonia 
and the right to self-determination: an international perspective.»

Lo más grave es que todas estas actuaciones vulneran el ordenamiento jurídico 
español y ponen en peligro los derechos y libertades de todos los españoles.

En efecto, el Estado tiene la competencia en exclusiva de las relaciones exterio-
res, de acuerdo con el artículo 149.1.3 de la Constitución Española, y dirige la polí-
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tica exterior según el artículo 96.1 CE. Por su parte, la Generalitat de Cataluña debe 
impulsar la proyección de Cataluña en el exterior y promover sus intereses en este 
ámbito, respetando la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores, 
de acuerdo con el artículo 193 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma reiterada establece que 
las Comunidades Autónomas, por tanto, también Cataluña, pueden llevar a cabo ac-
tividades de proyección exterior que reúnan los siguientes requisitos: 

– Actuaciones que se deriven directamente de sus competencias; 
– Respeto a la competencia estatal exclusiva en materia de política internacional 

y relaciones exteriores; 
– No perjudicar ni condicionar la política exterior de España.
Es evidente que esta campaña de promoción separatista y de crítica a las institu-

ciones españolas dirigida por el Gobierno catalán no se deriva de ninguna compe-
tencia autonómica, no respeta las relaciones internacionales de España y perjudica 
la posición española a nivel internacional.

El propio Ministerio de Asuntos Exteriores redactó un informe en 2016 sobre 
«Los perjuicios que causa a los intereses del Estado la extralimitación de las actu-
aciones de la Generalitat catalana en materia de acción exterior». Y muy reciente-
mente, en noviembre de 2018, redactó otro informe sobre «La apertura de seis nue-
vas delegaciones de la Generalitat de Cataluña» en el que reitera que las actividades 
que se realizan desde las delegaciones son lesivas para los intereses del Estado.

Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró nulo el articulado de la Ley cata-
lana 16/2014 de acción exterior que se refería a la «diplomacia pública de Cataluña» 
porque en los términos en que estaba redactado se configuraba como un conjunto de 
actividades «no vinculadas al ejercicio de competencias autonómicas, que dirige y 
coordina la Generalitat y cuyos destinatarios pueden perfectamente ser los Estados 
u organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional, a tenor de 
las finalidades que persigue»

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña: 
1. Reprueba aquellos viajes del Sr. Torra que tienen como objeto la promoción 

del mensaje separatista, por suponer una vulneración del ordenamiento jurídico es-
pañol y perjudicar la defensa de los derechos y libertades de todos los españoles.

2. Solicita al Govern de la Generalitat el cese de manera inmediata de todos 
aquellos viajes al extranjero que tienen como finalidad realizar un tour de las men-
tiras sobre las instituciones españolas.

Palacio del Parlamento, 8 de mayo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable 
de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
250-00803/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
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opacidad de la agenda del responsable de la oficina del Sr. Puigdemont, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actual legislatura, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha estado pre-

guntando al Gobierno de la Generalitat de Cataluña la agenda, los costes de repre-
sentación y de viajes, del responsable de la Oficina del Sr. Puigdemont, el Sr. Josep 
Lluís Alay.

Esta persona, que tiene la condición de cargo eventual, cobra del erario público 
101.074,99 euros anuales, un sueldo elevado teniendo en cuenta que no se sabe qué 
hace y además no está sometido a control parlamentario.

En efecto, a preguntas de este Grupo Parlamentario, el Gobierno de la Genera-
litat de Cataluña respondió: 

«El personal eventual no tiene la condición de alto cargo, y sus funciones se 
circunscriben a las de confianza y asesoramiento, quedando excluido de su ámbito 
funcional la representación institucional. Por este motivo, el personal eventual no 
dispone de lo que la Ley 19/2014 denomina “agenda oficial”, que se refiere única-
mente a los que tienen la condición de alto cargo o autoridad.» 

En suma, y dado el principio de publicidad activa que rige la Ley 19/2014, de 29 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información, ningún cargo público 
puede quedar exento de justificar su agenda de actividades y mucho menos eludir el 
control político del Parlamento.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Incluir en el Portal de Transparencia la agenda de actividades de los cargos 

eventuales, y en particular la del Sr. Alay.
2. Impulsar la comparecencia anual en el Parlament de Cataluña, de la actividad 

que realiza el Sr. Alay.

Palacio del Parlamento, 7 de mayo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l’estranger
250-00804/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els viatges a l’es-
tranger del Sr. Torra, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius 
Al llarg d’aquests mesos de 2019, el Grup Parlamentari de Ciutadans ha estat sol-

licitant al Govern de la Generalitat l’agenda, el nombre de membres que l’acompa-
nyen, els motius per a desplaçar-se i els costos dels viatges a l’estranger del Sr. Torra.
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L’accés a la informació és un dret dels ciutadans i, en el cas dels diputats, té ca-
ràcter preferent, ja que garanteix una major participació ciutadana en els afers pú-
blics. Igualment, implica un control efectiu dels governants.

Malauradament, les respostes rebudes per part del Govern a les sol·licituds d’in-
formació sobre aquest tema han estat altament imprecises. En concret, la negativa 
deliberada a donar informació es pot sintetitzar, en el següent: 

A) Les respostes, en el millor dels casos, són remissions a una web, on diuen que 
es poden trobar les dades, indicació que sempre resulta ser falsa.

B) No facilitar l’agenda ni el cost dels viatges, al·legant que el viatge no té caràc-
ter oficial. Una explicació que no té sentit, ja que es tracta de viatges que es realitzen 
en dies laborables i que sovint inclouen rodes de premsa.

Per exemple, el dilluns, 21 de gener del 2019, a una petició de sol·licitud d’infor-
mació realitzada pel grup parlamentari de Ciutadans sobre un viatge del Sr. Torra a 
Brusel·les ens contesten: 

«No consta ningún programa oficial ni gasto atribuido a la agenda del Muy Ho-
norable Presidente Torra ni de ninguno otro miembro del Gobierno.»

Per tant, en aquests casos no podem saber amb quines persones s’estan reunint 
i quin és el motiu del viatge. Tampoc sabem quantes persones han acompanyat a la 
comitiva del Sr. Torra i els cost individualitzat de les despeses ocasionades.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reprova al Sr. Torra per l’opacitat i la manca de control efectiu dels diputats 

de la cambra catalana als seus viatges.
2. Censura la reiterada opacitat i la falta de transparència del Govern en matèria 

d’acció exterior, tal i com ha deixat palès l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública del Parlament de Catalunya amb els diferents emparaments que 
ha concedit a aquest grup parlamentari.

3. Exigeix que cessin els viatges a l’exterior en tant perduri l’opacitat d’aquests 
viatges.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador 
de polítiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control 
polític en seu parlamentària
250-00805/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
opacidad de la agenda del Coordinador de Políticas Internacionales e imposibilidad 
del control político en sede parlamentaria, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actual legislatura, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha estado pre-

guntando al Gobierno la agenda, los costes de representación y de viajes, si los hu-
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biera, del coordinador de políticas internacionales del Gobierno catalán, el Sr. Aleix 
Sarri Camarg.

El acceso a la información es un derecho de los ciudadanos y, en el caso de los 
diputados, tiene carácter preferente ya que garantiza una mayor participación ciuda-
dana en los asuntos públicos. Igualmente, implica un control efectivo de los gober-
nantes.

Desgraciadamente, las respuestas recibidas por parte del Gobierno a las solici-
tudes de información sobre este tema han sido altamente imprecisas motivo que ha 
comportado quejas por parte este grupo político a la Mesa del Parlament por falta 
de transparencia.

En realidad, el cargo despierta todo tipo de dudas ya que, según el Decreto 
1/2018, de 19 de mayo, corresponde al Departamento de Acción Exterior, Relacio-
nes Institucionales y Transparencia la coordinación de toda la acción exterior de la 
Generalidad de Cataluña, motivo por el cual no se entiende la figura de un coordi-
nador de políticas internacionales de Presidencia.

Dicho coordinador, que tiene la condición de cargo eventual, cobra del erario pú-
blico, 76.436 euros anuales, un sueldo elevado teniendo en cuenta que no se sabe qué 
hace y además no está sometido, aparentemente, a control parlamentario.

En efecto, a preguntas de este Grupo Parlamentario, el Gobierno catalán res-
pondió: 

«El personal eventual no tiene la condición de alto cargo, y sus funciones se 
circunscriben a las de confianza y asesoramiento, quedando excluido de su ámbito 
funcional la representación institucional. Por este motivo, el personal eventual no 
dispone de lo que la Ley 19/2014 denomina “agenda oficial”, que se refiere única-
mente a los que tienen la condición de alto cargo o autoridad.» 

Asimismo, en relación a sus costes de viaje, el Gobierno catalán nos indicó que 
«la facturación de los costes derivados de los viajes se realiza para toda la comitiva, 
de manera que es materialmente imposible individualizar los gastos para cada una 
de las personas que acompaña la comitiva».

Sin embargo, tras la consulta al portal de transparencia nos dimos cuenta que 
sí aparecen algunos costes individualizados contrariamente a lo que nos indicó el 
Gobierno catalán.

En suma, y dado el principio de publicidad activa que rige la Ley de Transparen-
cia y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información, ningún cargo público 
puede quedar exento de justificar su agenda de actividades y mucho menos eludir el 
control político del parlamento.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un informe en el plazo de 3 meses, a partir de la aprobación de esta 

resolución, en donde el Govern justifique el cargo del coordinador de políticas in-
ternacionales y su relación con la coordinación desde el Departamento de Acción 
Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de toda la acción exterior.

2. Incluir en el Portal de Transparencia la agenda de las actividades del Sr. Aleix 
Sarri Camargo, como Coordinador de Políticas Internacionales.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa 
de desenvolupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la 
impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00806/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
cese del Director del Programa de Desarrollo de Proyectos Culturales de Ámbito 
Internacional e imposibilidad de control político en sede parlamentaria, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actual legislatura, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha estado pre-

guntando al Govern la agenda, los costes de representación y de viajes, del Director 
del Programa de Desarrollo de Proyectos Culturales de Ámbito Internacional de la 
Generalitat de Cataluña, el Sr. Lluís Puig Gordi.

El acceso a la información es un derecho de los ciudadanos y, en el caso de los di-
putados, tiene carácter preferente ya que garantiza una mayor participación ciudadana 
en los asuntos públicos. Igualmente, implica un control efectivo de los gobernantes.

Desgraciadamente, las respuestas recibidas por parte del Gobierno a las solicitu-
des de información sobre este tema han sido altamente imprecisas.

En realidad, el cargo despierta todo tipo de dudas ya que, según el Acuerdo de 
Gobierno 71/2018, de 31 de julio, una de sus funciones es «contribuir a construir 
confianza internacional y a fortalecer los vínculos a través de la cultura, las artes y 
los valores de la sociedad».

Este grupo parlamentario se pregunta, cómo puede ser que el Sr. Puig, fugado 
de la justicia, y que ostenta actualmente este cargo, puede representar internacional-
mente los valores de la sociedad catalana.

Además, el Sr. Puig cobra del erario público, 87.270,60 euros anuales, un sueldo 
elevado teniendo en cuenta que (i) no se sabe qué hace; (ii) no está sometido a con-
trol parlamentario y (iii) es un fugado de la justicia.

En efecto, a preguntas de este Grupo Parlamentario, el Gobierno catalán res-
pondió: 

«El personal eventual no tiene la condición de alto cargo, y sus funciones se 
circunscriben a las de confianza y asesoramiento, quedando excluido de su ámbito 
funcional la representación institucional. Por este motivo, el personal eventual no 
dispone de lo que la Ley 19/2014 denomina “agenda oficial”, que se refiere única-
mente a los que tienen la condición de alto cargo o autoridad.» 

En suma, y dado el principio de publicidad activa que rige la Ley de Transparen-
cia y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información, ningún cargo público 
puede quedar exento de justificar su agenda de actividades y mucho menos eludir 
el control político del Parlamento. Todo ello se agrava por tratarse de una persona 
fugada de la justicia.

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. Cesar al Director del Programa de Desarrollo de Proyectos Culturales, eL Sr. 

Lluís Puig Gordi de ámbito internacional por tratarse de un fugado de la justicia.
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2. Incluir en el Portal de Transparencia la agenda de actividades del Sr. Lluís 
Puig Gordi de los cargos eventuales y comparecencia pública, al menos una vez al 
año, de su actividad en el Parlamento catalán.

Palacio del Parlamento, 7 de mayo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els viatges a l’es-
tranger del Conseller Bosch, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Al llarg d’aquests mesos de 2019, el Grup Parlamentari de Ciutadans ha estat 

sol·licitant al Govern de la Generalitat l’agenda, el nombre de membres que l’acom-
panyen, els motius per a desplaçar-se i els costos dels viatges a l’estranger del Con-
seller Bosch.

L’accés a la informació és un dret dels ciutadans i, en el cas dels diputats, té ca-
ràcter preferent, ja que garanteix una major participació ciutadana en els afers pú-
blics. Igualment, implica un control efectiu dels governants.

Malauradament, les respostes rebudes per part del Govern a les sol·licituds d’in-
formació sobre aquest tema han estat altament imprecises. En concret, la negativa 
deliberada a donar informació es pot sintetitzar, en el següent: 

A) Les respostes, en el millor dels casos, són remissions a una web, on diuen que 
es poden trobar les dades, indicació que sempre resultar ser falsa.

B) No facilitar l’agenda ni el cost dels viatges, al·legant que el viatge no té caràc-
ter oficial. Una explicació que no té sentit, ja que es tracta de viatges que es realitzen 
en dies laborables i que sovint inclouen rodes de premsa.

Per tant, en aquests casos no podem saber amb quines persones s’estan reunint 
i quin és el motiu del viatge. Tampoc sabem quantes persones han acompanyat a la 
comitiva del Conseller i el cost individualitzat de les despeses ocasionades.

És més, el Conseller no s’amaga quan afirma que no donarà aquesta informació. 
A tall d’exemple, el 8 de febrer, en els Matins de Catalunya Ràdio, el Conseller deia 
sobre els seus viatges a l’exterior: 

«Ens està rebent moltíssima gent, i de molt relleu, però també permetrà, com que 
la majoria són trobades privades, i demanen discreció, justament entendrà que no 
li comenti, no, però ho estem fent, clar que ho estem fent, és també l’obligació que 
tenim» 

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reprova al Conseller Bosch per l’opacitat i la manca de control efectiu dels 

diputats de la cambra catalana als seus viatges.
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2. Censura la reiterada opacitat i la falta de transparència del Govern en matèria 
d’acció exterior, tal i com ha deixat palès l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública del Parlament de Catalunya amb els diferents emparaments que 
ha concedit a aquest grup parlamentari.

3. Exigeix que cessin els viatges a l’exterior en tant perduri l’opacitat d’aquests 
viatges.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger i la 
il·legalitat d’aquests viatges
250-00808/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
viajes del Conseller Bosch y la ilegalidad de dichos viajes, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
A lo largo de estos meses de 2019, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha 

estado preguntando al Gobierno la agenda, el número de miembros que lo acom-
pañan, los motivos para desplazarse y los costes de los viajes al extranjero del Con-
seller Bosch.

Más por las declaraciones que el propio conseller Bosch da a los medios de co-
municación, que por las respuestas intencionadamente parcas que nos ha proporci-
onado, sabemos que el principal propósito de estos viajes es convencer a la opinión 
pública internacional de la autodeterminación de Cataluña y su «derecho de se-
cesión», así como atacar a las instituciones y autoridades españolas.

En varias ocasiones, también en sede parlamentaria, el Sr. Bosch ha dicho que su 
obligación es «explicar la verdad», obviamente una verdad, a la luz de sus declaraci-
ones, abiertamente sesgada hacia el separatismo y con una clara intención de criticar 
al Gobierno y a las instituciones españolas. Lo más grave, para garantizar los derec-
hos y libertades de todos los españoles, es que todas estas actuaciones vulneran el 
ordenamiento jurídico español.

El Estado tiene la competencia en exclusiva de las relaciones exteriores, de acuer-
do con el artículo 149.1.3 de la Constitución Española y dirige la política exterior 
según el artículo 96.1 CE.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña debe impulsar la proyección de Cataluña 
en el exterior y promover sus intereses en este ámbito respetando la competencia del 
Estado en materia de relaciones exteriores, de acuerdo con el artículo 193 del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma reiterada establece que 
las Comunidades Autónomas, por tanto, también Cataluña, pueden llevar a cabo ac-
tividades de proyección exterior que reúnan los siguientes requisitos: 

– Actuaciones que se deriven directamente de sus competencias; 
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– Respeto a la competencia estatal exclusiva en materia de política internacional 
y relaciones exteriores; 

– No perjudicar ni condicionar la política exterior de España.
Es evidente que esta campaña de promoción separatista y de crítica a las institu-

ciones españolas dirigida por el Gobierno catalán no se deriva de ninguna compe-
tencia autonómica, no respeta las relaciones internacionales de España y perjudica 
la posición española a nivel internacional.

El propio Ministerio de Asuntos Exteriores redactó un informe en 2016 sobre 
«Los perjuicios que causa a los intereses del Estado la extralimitación de las actu-
aciones de la Generalitat catalana en materia de acción exterior». Y muy reciente-
mente, en noviembre de 2018, redactó otro informe sobre «La apertura de seis nue-
vas delegaciones de la Generalitat de Cataluña» en el que reitera que las actividades 
que se realizan desde las delegaciones son lesivas para los intereses del Estado.

Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró nulo el articulado de la Ley cata-
lana 16/2014 de acción exterior que se refería a la «diplomacia pública de Cataluña» 
porque en los términos en que estaba redactado se configuraba como un conjunto de 
actividades «no vinculadas al ejercicio de competencias autonómicas, que dirige y 
coordina la Generalitat y cuyos destinatarios pueden perfectamente ser los Estados 
u organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional, a tenor de 
las finalidades que persigue»

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña: 
1. Reprueba aquellos viajes del consejero Bosch que tienen como objeto la pro-

moción del mensaje separatista, por suponer una vulneración del ordenamiento ju-
rídico español y perjudicar la defensa de los derechos y libertades de todos los es-
pañoles.

2. Solicita al Govern de la Generalitat el cese de manera inmediata de todos 
aquellos viajes al extranjero que tienen como finalidad realizar un tour de las men-
tiras sobre las instituciones españolas.

Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre els experts contractats pel Consell 
de Diplomàcia Pública de Catalunya durant el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
250-00809/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan la Propuesta de resolución sobre los expertos contratados por Diplocat durante el 
referéndum ilegal de 1 de octubre del 2017, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 1 de octubre de 2017 algunos eurodiputados fueron contratados por el Govern 

de la Generalitat de Cataluña, el cual los presentó como si fuesen observadores in-
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ternacionales de su ilegal y supuesto referéndum separatista, con la obvia intención 
de confundir y engañar a la opinión pública

En las últimas semanas, a raíz de lo que han ido publicando los medios de co-
municación, hemos sabido que dichas personas no fueron contratadas como «obser-
vadores internacionales» (aunque en la práctica se las conocía como tales) sino que 
fueron contratadas como expertos académicos por el Diplocat (Consejo de Diplo-
macia Pública de Cataluña).

Desde hace años este grupo parlamentario ha venido solicitando al Govern de la 
Generalitat la lista detallada del Programa de Visitantes Internacionales de Diplo-
cat, pero el Govern se ha negado a facilitarnos dicha información. Hasta tal punto 
que un órgano de garantía de la transparencia independiente ha fallado a favor de 
una diputada de Ciutadans por la violación del Govern de su derecho de acceso a la 
información pública.

En este sentido, cabe destacar que, con fecha del 14 de junio de 2018, el Sr. Er-
nest Maragall, como Conseller del Departament d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència respondió lo siguiente a una solicitud de información que 
tenía como objeto solicitar una copia referente a los actos y resoluciones administra-
tivos relacionados con los gastos relativos a los observadores internacionales (núm. 
de tramitación 320-00349/1): 

«No consta cap expedient relatiu a la compra d’observadors internacionals».
No obstante, esta respuesta del Govern de la Generalitat contradice lo que han 

declarado los testigos en el Tribunal Supremo. En concreto, a través de la retrasmi-
sión pública del juicio hemos conocido las declaraciones de algunas de las personas 
contratadas por el Diplocat por su papel como «observadores internacionales» en el 
referéndum ilegal del 1-O, que tienen el deber de decir la verdad sobre lo sucedido.

En particular, en las últimas semanas, los Sres. Manon Masse, diputado del Par-
lamento de Quebec (Canadá), Felix Von Gründberg y Andrej Hunko, diputados del 
Parlamento alemán, Lars Aslan Rasmussen, diputado de Dinamarca, Helena Catt, 
portavoz del equipo de expertos electorales internacionales, y Paul Sinning, director 
del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya han comparecido ante el Tribunal 
Supremo.

En su declaración en la vista oral, la Sra. Helena Catt, portavoz y responsable 
de uno de los grupos de expertos, afirmó que fue contratada para la observación de 
lo que aconteció en Cataluña entre julio y el 6 de octubre de 2017. Declaró que fue 
contratada por Diplocat, cuya persona de contacto para la gestión de la actividad y 
cobros fue la Sra. Rosa Navarro, y en la que ella fue responsable del equipo desde 
el 4 de septiembre hasta el 6 de octubre.

Por esta actividad declaró haber cobrado 8.000 euros más dietas de alojamiento, 
manutención y transporte y el método de cobro fue por transferencia bancaria. El 
equipo estuvo formado por 12 personas. La misma afirmó haberse reunido durante 
este tiempo con el Sr. Romeva y con el Sr. Royo.

La declaración del Sr. Bernhard Felix Von Grünberg, que también estuvo presen-
te en Cataluña en la jornada del referéndum ilegal del 1-O como miembro de un gru-
po de extranjeros al que acompañaban asesores del Diplocat, sigue la misma línea 
argumental que la Sra. Helena Catt y reconoce haber cobrado por participar como 
«observador» en la jornada del 1-O, y haber mantenido un contacto «frecuente» con 
la expresidenta del Parlament la Sra. Carme Forcadell, así como encuentros con el 
Sr. Raül Romeva, el Sr. Carles Puigdemont y anteriores presidentes de la Generali-
tat, como el Sr. Jordi Pujol.

Dada la falta de transparencia por parte del Govern de la Generalitat sobre los 
expertos contratados para la participación del referendum ilegal del 1 de octubre del 
2017, este 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. Publicar los costes que supuso para el erario público la participación de los 

Sres. Manon Masse, Felix Von Gründberg, Andrej Hunko, y Lars Aslan Rasmussen 
en el referéndum ilegal del 1-O.

2. Publicar todos los importes generados por la Sra. Helena Catt y su equipo, así 
como todos los gastos del Sr. Paul Sinning. Dichos gastos deben incluir las facturas 
relacionadas, tanto en su contratación directa, como en sus costes de alojamiento, 
transporte, dietas y otros.

3. Publicar la información relativa al órgano de gobierno que realizó la contra-
tación de los mismos, asi como las autoridades responsables que asumieron la res-
ponsabilidad de dicha decisión.

4. Publicar la información relativa al procedimiento mediante el cual dicha con-
tratación se llevó a cabo y los criterios que se aplicaron en la misma.

5. Condenar el uso de dinero público para la financiación de objetivos parti-
distas que han fracturado y dañado la sociedad catalana en detrimento del uso de 
estos fondos para sufragar necesidades sociales, educativas y/o sanitarias de la po-
blación.

6. Condenar la falta de transparencia del Govern de la Generalitat, que está pri-
vando a los diputados del derecho al acceso a la información pública, contravinien-
do la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y el Reglamento del Parlament.

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Susana 

Beltrán García, diputades, GP Cs

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut 
Català de la Salut, corresponent al 2015
256-00025/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 37561).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 20.05.2019 al 24.05.2019).
Finiment del termini: 27.05.2019; 10:30 h.
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Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 
2018
256-00026/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 38180, 38182 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de 

Comptes: Mesa del Parlament, 15.05.2019

Reg. 38180

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu l’article 57 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la 

Sindicatura de Comptes, us trameto adjunt, en format pdf, la Memòria d’activitats 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, exercici 2018, aprovada pel Ple de la 
Sindicatura.

El seu annex, el Compte de la Sindicatura de Comptes de Catalunya referit al 
mateix exercici, s’envia separadament al Parlament amb un altre missatge.

Atentament,

Barcelona, 6 de maig de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

Reg. 38182

Al president del Parlament
President,
Us trameto adjunt, en format pdf, el Compte de la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya, exercici 2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura.
L’esmentat Compte és un annex de la Memòria d’activitats de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya referida al mateix exercici, que s’envia separadament al Par-
lament amb un altre missatge.

Atentament,

Barcelona, 6 de maig de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

Termini per a sol·licitar la compareixença del síndic major i els altres membres de 
la Sindicatura perquè presentin la Memòria i el Compte davant la Comissió, d’acord 
amb l’article 189 del Reglament del Parlament: 15 dies hàbils (del 21.05.2019 a 
l’11.06.2019).
Finiment del termini: 12.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2019.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/1052959.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/1052960.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre 
Infraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 
2014
256-00027/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 38183 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 15.05.2019

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveuen els articles 29.2.d i 44 de la Llei 18/2010, del 7 

de juny, de la Sindicatura de Comptes, i l’article 39 del text refós del Reglament de 
règim interior de la Sindicatura de Comptes, del 9 d’octubre del 2018, us trameto 
adjunt, en format pdf, l’informe 5/2019, relatiu a Infraestructures.cat, exercicis 2012, 
2013 i 2014.

Atentament,

Barcelona, 7 de maig de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 21.05.2019 al 03.06.2019).
Finiment del termini: 04.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2019.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «El cos de bombers de la 
Generalitat i el sistema d’emergències de Catalunya»
360-00016/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 37854).
Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2019.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe El cos de bombers de la Generalitat i el sistema 

d’emergències, el qual és el resultat de l’anàlisi en profunditat de la situació dels 
Cossos de Bombers, amb el quals ha mantingut diverses reunions, i d’altres agents 
implicats en els serveis d’emergència, com els rurals.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/1052961.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/1055590.pdf
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La situació que descriu l’informe exigeix que totes les parts implicades en els 
serveis d’emergències treballin conjuntament per assolir un pacte de país que per-
meti sortir de la situació actual. Aquest pacte hauria de tenir dues parts: Una pri-
mera, que cal adoptar de manera urgent, que permetés adoptar les mesures eco-
nòmiques necessàries per dotar el Cos de Bombers dels recursos de tot tipus que 
necessita.

Una segona part del pla, més a llarg termini, té per objectiu la redefinició de la 
mateixa estructura del Cos de Bombers de Catalunya, professional i voluntari, i més 
enllà de tots els serveis d’emergències. Aquest segon acord s’hauria de traduir en 
mesures econòmiques a mitjà termini i amb modificacions legals.

Finalment, l’informe recomana, entre d’altres, la creació d’una comissió d’estudi 
al Parlament de Catalunya; d’aquesta manera, les conclusions que se’n derivin, una 
vegada escoltats tots els agents implicats, podrien ser la base del pacte que el Síndic 
reclama.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, del 
qual us suggereixo la seva culminació en una sessió en la comissió que es consideri 
més oportuna.

Cordialment,

Barcelona, 8 de maig de 2019
Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de maig de 2019, atès que el 

diputat Daniel Serrano Coronado ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 38201; acatament de la Constitució i de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya: reg. 38202; declaració d’activitats i béns: reg. 38203 
i 38216), ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentari.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 37672 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Par-
lament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Cultura
Alta: Concepción Abellán Carretero
Baixa: Yolanda López Fernández

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
399-00005/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 38217 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Daniel Serrano Coronado, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Regla-

ment del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2019
El diputat, Daniel Serrano Coronado; vist i plau, Alejandro Fernández Álvarez, 

portaveu SP PPC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 109/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català d’Oncologia, 
corresponent als exercicis del 2011 al 2014
290-00091/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37835 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 109/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent 
als exercicis del 2011 al 2014 (tram. 290-00091/12), us informo del següent:

Conforme l’Informe de fiscalització de la Sindicatura, aquest estableix cinc re-
comanacions que l’ICO hauria de portar a terme relacionades amb els següents as-
pectes: Convenis de col·laboració; Utilització del procediment negociat; Circuits i 
procediments interns de contractació; Licitacions per al manteniment d’equips o 
d’aplicacions i; Revisions de preu.

L’ICO manifesta la seva voluntat de donar compliment a les recomanacions re-
alitzades en funció de la seva criticitat i factibilitat. En aquest sentit, dona per re-
produïdes les al·legacions presentades el passat juliol de 2017 davant la Sindicatura 
(Pàgina 98 l’Informe de fiscalització 16/2017).

En relació amb la recomanació que fa referència al contingut dels convenis i 
pròrrogues entre l’ICO i els hospitals de l’ICS en què ocupa espai, està en procés de 
ser resolta. Tenint en compte aquesta recomanació, se sol·licita aquesta informació i 
quantificació dels m2 que utilitza l’ICO a l’Hospital Germans Trias i Pujol i Hospital 
Trueta, als seus titulars per poder registrar i fer constar en els convenis que regu-
len les prestacions entre entitats. L’Entitat està treballant per obtenir aquestes dades 
així com està preparant nous convenis homogenis entre tots els Hospitals de l’ICS.

Pel que fa l’apartat 3. b) de la Resolució, l’ICO va elaborar la liquidació del pres-
supost dels exercicis fiscalitzats traspassant els imports del Compte de resultats de 
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la comptabilitat financera amb les conciliacions adients. Això no permet fer un ade-
quat seguiment pressupostari de les operacions ni comprovar l’existència de crèdit.

La implantació del nou software de gestió, SAP-R3, que preveu la inclusió de la 
conversió de la comptabilitat financera a la comptabilitat pressupostària ha millo-
rat de manera substancial durant els darrers exercicis el seguiment pressupostari a 
temps real. Addicionalment, cal considerar que a l’activitat realitzada per l’Entitat 
li és d’aplicació el Pla General de Comptabilitat Financera, que registra segons la 
partida doble no aplicant la gestió mitjançant ADOP.

Durant els exercicis 2015 i 2016 s’ha analitzat el model de gestió i control del 
pressupost de la institució per detectar les millores que, donant compliment al marc 
d’informació financera que li és d’aplicació (RD 1517/2007 - Pla General de Comp-
tabilitat), es poden portar a terme donant compliment a les recomanacions dels òr-
gans de control. Aquesta anàlisi s’ha fet alhora que s’ha iniciat l’anàlisi de l’eina de 
gestió, anàlisi que està pendent de finalitzar i subjecte a l’existència de recursos per 
finançar, si s’escau, adaptacions o modificacions sobre el model vigent.

En aquest sentit, l’ICO va reconèixer en alguns dels capítols de despesa dels 
exercicis 2011, 2012 i 2014 uns obligacions superiors al crèdit definitiu, tot i que no 
van generar dèficit, atès que també va liquidar uns drets per sobre de les previsions 
inicials. L’ICO hauria d’haver tramitat les corresponents modificacions de crèdit per 
majors ingressos abans de reconèixer les despeses.

L’existència d’obligacions reconegudes superiors als crèdits definitius consignats 
en les despeses de béns corrents i serveis és conseqüència de la obtenció de drets 
liquidats (ingressos) superiors als crèdits definitius consignats, assegurant en qual-
sevol cas la no existència de dèficit pressupostari per els exercicis.

La tramitació de les corresponents modificacions de crèdits per el reconeixement 
de les despeses i els ingressos estaven realitzades dins de la mateixa temporalitat 
d’execució.

D’altra banda, l’ICO va aprovar modificacions de crèdit dels exercicis 2012 i 
2013 fora del termini màxim legalment establert, el 31 de gener de l’any següent 
(vegeu l’apartat 2.6.a)«. L’Entitat ha incorporat l’aplicació de les tramitacions i apro-
vacions de les modificacions pressupostàries de l’exercici dins dels terminis mà-
xims establerts, davant el Consell d’Administració de l’Entitat, òrgan competent de 
l’Entitat. Durant l’exercici 2014 i següents s’han tramitat i aprovat dins l’exercici 
corrent. També cal considerar que l’Entitat és una empresa pública, i que l’Estatut 
de l’empresa pública catalana estableix que aquestes entitats elaboraran anualment 
un pressupost d’explotació i capital que serà estimatiu, orientatiu però no d’obligat 
compliment.

Referent l’apartat 3.c) de la Resolució, és important tenir en compte que l’activi-
tat assistencial de l’ICO té necessitats tècniques que evolucionen constantment, per 
oferir la millor assistència sanitària. En molts casos aquestes tecnologies estan pro-
tegides amb patents o són produïdes i comercialitzades amb caràcter d’exclusivitat.

El criteri general de l’ICO és donar la major concurrència possible. També valo-
rant-ne l’optimització tècnica amb eficiència. El Decret llei 3/2016, en allò referent 
al procediment negociat, obliga a recórrer a procediments més llargs i complexos 
amb un impacte substancial en la tramitació dels procediments de licitació, fet que 
comporta major esforç i temps de dedicació per part de la unitat encarregada de la 
contractació pública per tal de donar resposta a les necessitats assistencials dels pa-
cients oncològics, que es la raó de ser de l’ICO.

L’ICO té com a premissa bàsica per realitzar un expedient negociat per exclusi-
vitat que aquesta estigui totalment justificada, mitjançant la certificació dels tècnics 
que designa l’òrgan de contractació, patents i documentació aportada per les empre-
ses per tal de certificar l’exclusivitat de la seva comercialització en el país. La Infor-
mació es facilita a l’òrgan de contractació per poder prendre la seva decisió.
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Manifestar i deixar constància que amb la nova regulació de la Llei de contractes 
del sector públic, l’Entitat ha implementat mesures de promoció de la lliure concur-
rència i la publicitat contractual, atesos els canvis establerts en la nova Llei.

En relació amb l’apartat 3.d) de la Resolució, cal deixar palès que les úniques 
pròrrogues realitzades per la Institució sense que hagin estat previstes a l’acord ini-
cial son les pròrrogues forçoses que s’acorden durant el termini mínim que resulti 
indispensable fins a l’adjudicació d’un nou contracte, d’acord amb les condicions 
ofertes per l’empresa i els plecs que regulen cada contracte. És a dir, durant el perí-
ode que transcorre entre la finalització de la durada d’un contracte i la licitació i 
adjudicació d’un nou procediment de contractació per cobrir el servei i/o subminis-
trament.

Pel que fa l’apartat 3.e) de la Resolució, l’ICO ha recollit la recomanació i dona 
compliment a la publicitat de la formalització dels contractes adjudicats de confor-
mitat amb el que estableix la Llei de contractes del sector públic.

Per últim, en relació amb l’apartat 3.f) de la Resolució, tal com estableix el TR-
LCSP, les penalitats són una tècnica jurídica que s’aplica només quan hi ha una 
execució defectuosa i/o una execució amb demora del contracte. Aquestes tècni-
ques atorguen facultats a l’Administració en la fase d’execució del contracte i no 
tenen un caràcter general, sinó que únicament es poden posar en marxa en el su-
pòsit d’incompliment defectuós o el retard en els terminis d’execució del contracte. 
En aquests casos, la imposició de penalitats tracta de compel·lir al contractista a la 
correcta execució del contracte, per evitar la seva resolució. En relació amb aquesta 
recomanació, l’Entitat la recull i manifesta que en els casos de incompliment de-
fectuós o retard en els terminis d’execució d’un contracte ha aplicat les penalitats 
contemplades en els plecs administratius que remeten a Llei de contractes del sec-
tor públic vigent en cada cas. Així mateix, l’ICO, recollint aquesta recomanació, ha 
procedit a establir penalitats i/o sancions més específiques, en funció del contracte 
que s’hagi d’executar, en la documentació que regeix la contractació.

Barcelona, 2 de maig de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 111/XII, sobre l’epidèmia de 
grip i altres possibles epidèmies
290-00093/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37836 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 111/XII, sobre 
l’epidèmia de grip i altres possibles epidèmies (tram. 290-00093/12), us informo del 
següent:

Abans de desembre, els diferents Comitès Operatius d’Urgències i Emergències 
(COUiE) del territori elaboren conjuntament amb els diferents proveïdors Plans de 
Contingència o Plans d’Acció per donar resposta al previsible increment assistenci-
al. El contingut dels plans inclou des de reforç professional assistencial, l’increment 
de l’oferta de llits a Centre sociosanitaris en règim de subaguts, com la modulació 
de l’activitat quirúrgica no urgent per permetre disposar de més llits d’hospitalitza-
ció d’aguts.
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Durant el període d’hivern, de desembre a març, s’observa un increment de l’ac-
tivitat assistencial als dispositius d’urgències. Aquesta activitat pren un relleu mà-
xim amb l’epidèmia de bronquiolitis per la població infantil, i l’epidèmia de la grip 
per la població adulta. A més, es fa un seguiment diari per part dels COUiEs sobre 
l’evolució de l’activitat urgent en els diferents dispositius. S’asseguren d’activar les 
accions previstes per cada moment assistencial, sobretot a partir de l’increment de 
la demanda.

Des del CatSalut, i amb el SEM i el PLANUC, es fan videoconferències setma-
nals amb tots els COUiEs del territori per fer un seguiment de la resposta descrita 
en els diferents Plans d’acció. Aquest seguiment s’acompanya de dades actualitzades 
sobre l’activitat urgent dels SUH, els nivells de triatge més greus, el percentatge de 
pendents d’ingrés de més de 24h, l’activitat urgent a l’atenció primària i CUAPs, la 
resposta del transport sanitari i els diagnòstics de grip i bronquiolitis.

Cal remarcar que tots els Plans de Contingència o Plans d’Acció són públics, 
d’acord amb el compromís que va adquirir en el seu moment el Departament de Sa-
lut amb la ciutadania.

És durant el període d’hivern que l’augment de patologies de vies respiratòries i 
en concret de l’epidèmia de grip, provoca un augment de visites a l’atenció primària 
(AP), demostrat d’acord al registre d’activitat espontània i domiciliaria. Així, per 
tal de donar resposta a aquest increment d’activitat, es dota durant el període hivern 
2019 del Programa de reforç assistencial extraordinari a l’atenció primària, de ma-
nera que es pugin adequar els equips d’atenció primària a l’increment d’activitat. El 
període de vigència s’estén des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2019 i abasta el 
conjunt de les entitats proveïdores. D’acord amb les necessitats detectades, l’import 
màxim estimat per aquest programa és de 3.280.200 euros i s’indica que aquest im-
port vagi destinat tant a noves contractacions com a pagament de jornada comple-
mentaria de professionals.

El sistema de triatge utilitzat per tots els dispositius d’urgències contempla, en-
tre d’altres, la mesura de la saturació d’oxigen, la freqüència cardíaca i respiratòria, 
l’edat i la comorbiditat. Sens dubte, el triatge és un aspecte clau per assegurar l’ade-
quació de la resposta assistencial urgent. S’està treballant per dur a terme una audi-
toria als diferents dispositius d’urgències per avaluar, entre d’altres aspectes, el grau 
d’aplicació i d’eficiència del triatge. I alhora, s’estan protocol·litzant iniciatives per 
estendre la utilitat del triatge i incrementar-ne la capacitat de resolució, mitjançant 
l’anticipació de proves complementaries o la resolució assistencial (coneguda com 
a «fast track»).

Una de les eines emprades pel Departament de Salut és el Pla d’informació de 
les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) el qual fa un seguiment 
diari de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya i així obtenir una informació 
sobre la morbiditat per infeccions respiratòries agudes ateses pels metges sentinella 
distribuïts per Catalunya, detectar de forma precoç l’aparició de les epidèmies de 
grip i caracteritzar els virus circulants.

Per altra banda, es publiquen les dades anuals d’entrades a urgències a nivell de 
Catalunya, per Regió Sanitària, AGA i per ABS. Concretament, es publica el se-
güent: Taxa d’urgències, taxa d’urgències de persones de 75 anys o més, taxa d’ur-
gències a CUAP, taxa d’urgències hospitalàries, i urgències hospitalàries de triatge 
4 i 5 (%).

La vacunació antigripal té com a objectiu reduir la mortalitat i morbiditat asso-
ciada a la grip i l’impacte de la malaltia en la comunitat. Per això, les estratègies 
de vacunació van adreçades fonamentalment a protegir les persones que tenen un 
risc més gran de presentar complicacions en cas de patir la grip, a les que poden 
transmetre la malaltia a altres que tenen un risc alt de complicacions i a aquelles 
que, per la seva ocupació, proporcionen serveis essencials a la comunitat. També es 
recomana la vacunació de persones amb exposició laboral a virus aviaris i porcins. 
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Per aquest motiu, els grups de risc a vacunar són les persones amb alt risc de com-
plicacions (Persones de 60 anys i més, i pacients amb problemes de salut crònics i 
factors de risc), les dones embarassades, les persones que poden transmetre la grip 
a persones d’alt risc (Treballadors de centres sanitaris i sociosanitaris), els estudi-
ants en pràctiques en centres sanitaris i/o sociosanitaris (Contactes i cuidadors d’in-
dividus d’alt risc), les persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat 
(Policies, bombers, personal de protecció civil, etc.), les persones que treballen en 
els serveis d’emergències sanitàries, els treballadors en institucions penitenciaries i 
d’altres centres d’internament per resolució judicial, i els treballadors exposats a aus 
o porcs i aus salvatges.

Per fomentar la vacunació antigripal entre els diferents grups de risc, incloent-hi 
els professionals sanitaris, es porten a terme una sèrie d’accions comunicatives. L’es-
tratègia comunicativa en relació a les vacunes s’adreça a diferents públics diana 
(població, professionals sanitaris, mitjans de comunicació) amb objectius i accions 
diferenciades. Aquesta estratègia té l’objectiu comú de mantenir les cobertures de 
vacunació en la població de Catalunya i el manteniment de la confiança de la pobla-
ció i dels professionals en les vacunes.

Anualment s’elabora la Guia Tècnica per a la campanya de vacunació antigri-
pal estacional amb la informació necessària per tal que els treballadors de la salut 
tinguin la informació adient sobre la vacunació antigripal. Aquesta guia inclou els 
grups de risc on recomana la vacuna, entre els quals es troben inclosos els treballa-
dors de la salut i se’ls hi ofereix la vacuna en els centres de salut de la xarxa pública. 
També disposa d’un apartat específic per a fomentar la importància de la vacunació 
antigripal en els treballadors de la salut.

Més concretament, pel que fa a la campanya 2018/2019, el 18 d’octubre es va re-
alitzar una roda de premsa per a presentar les principals actuacions, material i ob-
jectius per a la campanya, entre els quals, estaven: Millorar la cobertura de vacuna-
ció en les persones de més de 60 anys, millorar la cobertura de en les persones amb 
problemes de salut crònics i condicions de risc, fer un salt qualitatiu en la cobertura 
de la vacunació dels professionals sanitaris, i continuar l’increment de la cobertura 
de vacunació en dones embarassades.

Per assolir els objectius de vacunació durant aquesta campanya 2018-2019, s’han 
realitzat diferents activitats dirigides a millorar cada un dels objectius de manera 
individual, però tenint en compte que tenen un impacte en la cobertura global a 
banda de les activitats habituals. Així, s’han adquirit i distribuït 1.202.950 dosis de 
vacunes i s’ha dut a terme un seguiment de la vacunació concernent a la cobertura 
vacunal, la vigilància epidemiològica i l’avaluació.

Altres activitats específiques en què s’ha treballat han estat l’elaboració i difusió 
del material divulgatiu (cartells) per a ciutadans, professionals sanitaris i dones em-
barassades, el cartell adreçat a la ciutadania «Grip? No! Vacuna’t», el cartell adre-
çat a professionals sanitaris «La protecció comença per tu», o les infografies sobre 
la vacunació en dones embarassades i en personal sanitari. També s’ha fet s’ha fet 
arribar a tots els centres sanitaris una carta adreçada a les direccions dels centres 
sanitaris per tal de recordar la importància de la vacunació del personal, així com 
el document de consens elaborat conjuntament al Consell Assessor de vacunacions 
dirigit a tots els professionals sanitaris.

Per la seva part, el CAV, es va reunir el dia 11 d’octubre amb diferents professio-
nals relacionats amb la vacunació a professionals sanitaris i amb els col·legis profes-
sionals de medicina i infermeria. Es va acordar revisar el document de consens, an-
teriorment citat, dirigit als professionals «Els professionals sanitaris davant la grip i 
la vacunació antigripal», i realitzar un document de consens dirigit a les direccions 
dels centres sanitaris. També es va celebrar una reunió conjunta Secretaria de Salut 
Pública amb l’Associació Catalana de Llevadores, la Societat Catalana d’Obstetrícia 
i Ginecologia i l’ICS per establir estratègies de col·laboració per tal de promocionar 
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la vacunació en les dones embarassades, en la qual es va acordar realitzar una for-
mació específica en els ASSIRs.

Durant aquesta campanya l’ICS ha realitzat una campanya de sensibilització, la 
qual ha consistit en diverses accions comunicatives («V de vacuna’t», «Vine a va-
cunar-te al CAP» o missatges de text a adults joves amb malalties cròniques) a més 
de vacunacions in situ a residències d’avis i casals de gent gran, a l’hospital de dia 
d’oncologia, a l’hospital de dia d’infeccioses, unitats d’hemodiàlisi, al Centre d’Es-
clerosi Múltiple de Catalunya, o la unitat de fibrosi quística.

Tanmateix, les farmàcies comunitàries tenen també un paper important en l’edu-
cació per a la salut i la promoció de l’autocura. En el marc de col·laboració amb 
societats científiques i empresarials lligades a la farmàcia comunitària (SEFAC i 
FEFAC), la organització professional i el Departament de Salut, es van dur a ter-
me accions per a fomentar la vacunació en persones que pertanyen a grups de risc 
i que freqüenten la farmàcia de manera habitual, com els propis farmacèutics i els 
auxiliars de farmàcia que hi presten servei. Al mateix temps, es va dur a terme una 
acció de prevenció primària del contagi mitjançant la promoció del rentat correcta 
de mans i altres mesures higièniques. Amb aquesta activitat, es va voler avaluar la 
idoneïtat i l’efectivitat d’involucrar les farmàcies comunitàries en l’estratègia preven-
tiva enfront les malalties transmissibles susceptibles de rebre immunització; amb 
posterioritat s’han fet reunions de seguiment i algunes d’aquestes activitats s’han 
seguit implementant en les farmàcies. A més les farmàcies comunitàries, participen 
en diversos projectes de salut comunitària desplegats en el territori en col·laboració 
amb l’atenció primària de salut i la salut pública.

La contracció econòmica iniciada l’any 2007 va tenir un fort impacte en els pres-
supostos públics, encara que aquest impacte no es va produir de forma immediata. 
En aquest mateix sentit, caldria remarcar també les prorrogues pressupostaries dels 
anys 2013, 2016 i 2018 que van comportar la impossibilitat d’incrementar la des-
pesa en aquests anys, així com l’impacte de l’aplicació de l’article 155 l’octubre de 
2017 que va limitar totalment la capacitat de decisió del conjunt de l’administració 
catalana.

Des de 2015 els successius pressupostos de la Generalitat aprovats pel Parlament 
han comportat un increment de la despesa tant pel Departament de Salut com pel 
conjunt de l’administració catalana. En el cas del Departament de Salut, s’ha incre-
mentat la despesa en aproximadament 600M€. A banda d’aquest increment de des-
pesa, també s’ha donat prioritat a introduir millores en la gestió del sistema (Pla de 
xoc millora LE, ENAPISC, PLANUC, etc).

D’aquesta manera, el conjunt de polítiques públiques implementades pel Depar-
tament de Salut ha anat sempre encaminat a assegurar l’equitat, la qualitat i la sos-
tenibilitat del sistema sanitari català.

Barcelona, 24 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 217/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 11/2018, sobre les places vinculades docents 
i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016
290-00196/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37719 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 217/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials 
de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016 (tram. 
290-00196/12), us informo del següent:

La Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) del Departament d’Empresa i Co-
neixement, en el mes de gener de 2019, ha dut a terme una primera reunió entre la 
Direcció General d’Universitats i la Direcció General de Professionals de la Salut 
del Departament de Salut, en la qual es varen revisar les vies de treball per avançar 
en els tres temes centrals que ens ocupen:

– Els concerts/convenis de les universitats públiques catalanes amb les instituci-
ons sanitàries i les places vinculades incloses en aquests.

– La dedicació docent del professorat amb plaça vinculada i associat assistencial 
i l’autorització de la comptabilitat d’aquest professorat per exercir una activitat assis-
tencial privada, per part de les universitats i les institucions sanitàries.

– La implantació d’un sistema de nòmina única per al professorat amb plaça 
vinculada.

En aquest sentit, les actuacions planificades que s’han començat a executar, són 
les següents:

– Des de la Direcció General de Professionals de la Salut s’ha iniciat el tracta-
ment de les dades facilitades pels centres hospitalaris, en relació amb les places de 
professorat, tant les vinculades com les associades.

– Des de la Direcció General d’Universitats, s’ha portat a terme l’anàlisi de les 
dades de professorat i de l’estudiantat que consten a la plataforma UNEIX, que re-
cull la informació facilitada per les universitats.

– En el marc de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, es va dur a terme una presentació i debat de l’infor-
me de la Sindicatura de Comptes, amb les vicerectores i els vicerectors acadèmics 
de les universitats. Es va acordar la constitució d’un grup de treball específic, inte-
grat per representants de les dues direccions generals i un de cada universitat, nome-
nat pel seu rector/rectora. Durant el mes de març de 2019, s’ha constituït aquest grup 
de treball, i ha començat a treballar amb la finalitat d’elaborar un model consensu-
at de concert en l’àmbit docent, assistencial i investigador entre les universitats, el 
Departament de Salut i les institucions sanitàries, que pugui servir de referent per 
a l’elaboració dels nous concerts, i que aportin millores efectives al funcionament 
actual del sistema.

– S’està pendent de la convocatòria, que tindrà lloc properament, de la Comissió 
de Personal Acadèmic del Consell Interuniversitari de Catalunya, per poder propo-
sar i acordar, si escau, amb els vicerectors i les vicerectores de personal acadèmic 
de les universitats públiques, un programa d’actuacions progressives vinculades amb 
els temes de professorat que s’han de millorar per donar resposta a la Resolució 217/
XII. Aquest programa comporta que les universitats facin una anàlisi de la situació 
de les seves places vinculades i d’associats assistencials, per adequar-les a les neces-
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sitats reals de la docència dels ensenyaments de medicina, infermeria, fisioteràpia i, 
si escau, d’altres que també ho requereixin. Així mateix, les universitats han de revi-
sar l’adequació al marc legal de la compatibilitat entre el personal docent i sanitari, 
i el que realitza, a més, l’exercici d’una activitat assistencial privada.

– S’ha iniciat, també, l’anàlisi del funcionament de la nòmina del professorat 
amb plaça vinculada entre alguna universitat i centres hospitalaris. Així mateix, 
resta pendent de realitzar visites d’estudi a altres comunitats autònomes que por-
ten a terme la nòmina única per explorar vies d’actuació conjuntes entre hospitals i 
universitats que siguin factibles. Es constata la dificultat per poder implementar la 
nòmina única per part de cada Universitat, atesa la complexitat dels conceptes re-
tributius que determina l’activitat sanitària als hospitals, que s’haurien d’incorporar 
en aquesta, i sobretot, la necessitat de disposar d’una solvència econòmica superior 
dels pressupostos universitaris per poder fer front a la nòmina única, tant en quant 
la institució sanitària no compensi a la universitària.

De totes aquestes actuacions, se’n donarà comptes, progressivament, quan s’as-
soleixin acords que determinin el compliment de les recomanacions que formula la 
Sindicatura de Comptes en relació amb tots aquests temes.

Barcelona, 26 d’abril de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 241/XII, sobre el pagament 
dels imports per efectes retroactius de les prestacions per 
dependència
290-00217/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37506 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.05.2019

A la mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 241/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el pagament dels imports per efectes retroactius de les prestacions per 
dependència, en relació al punt a i d.

L’entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, en la disposició addicio-
nal sexta sobre «l’ajornament i periodificació de l’abonament dels efectes retroactius 
de les prestacions econòmiques previstes a la Llei 39/2006, de 14 de desembre», va 
obrir la possibilitat que l’Administració ajornés el pagament de les quantitats cor-
responents al efectes retroactius de la prestació, cosa que va suposar que els imports 
meritats en les prestacions de cuidador/a no professional des de la data d’efecte 
d’aquesta prestació fins a la data de resolució de la mateixa, es poguessin pagar en 
un termini màxim de cinc anys. Posteriorment, el Reial Decreto Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la com-
petitivitat va permetre ampliar l’ajornament en un termini de vuit anys.

Amb tot, us faig saber que des de l’any 2016 el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies ha saldat totalment el deute d’aquests pagaments amb efectes re-
troactius de les prestacions econòmiques per a persones cuidadores no professionals 
de dependència.

Barcelona, 27 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/XII, sobre la transició 
energètica
390-00006/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 37720 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 6/XII, sobre la transició energètica 
(tram. 390-00006/12), del punt a) fins el punt f), us informo del següent:

Quant al punt a, d’acord amb el compromís de la consellera d’Empresa i Conei-
xement manifestat durant l’acte de la Taula d’Entitats del Pacte Nacional per a la 
Transició Energètica de Catalunya el 20 de febrer, s’ha constituint la Taula de partits 
polítics per a la transició energètica el dia 12 d’abril, en què prenen part els diferents 
grups parlamentaris, amb l’objectiu de que la participació tingui la màxima plurali-
tat i representativitat, impulsant així el Pacte a nivell polític.

Pel que fa al punt b, el PIRVEC (Pla estratègic per al desplegament d’infraes-
tructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya), aprovat l’any 2016, amb 
una dotació pressupostària de 5,8 M€ per a tot el període 2016-2019, té per objectiu 
convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garan-
tia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que circula per la 
principal xarxa viària catalana.

Amb relació al desplegament de la infraestructura de recàrrega elèctrica, amb la 
propera convocatòria d’ajuts aquest 2019, amb una dotació pressupostària prevista 
de 864.750 €, s’haurà finalitzat la Xarxa de Recàrrega Ràpida de Catalunya (amb un 
total de 100 estacions arreu de Catalunya).

Ara, cal un replantejament del PIRVEC orientat cap a facilitar la recàrrega vin-
culada en l’àmbit domèstic i empresarial, d’acord amb l’evolució de la infraestruc-
tura i els coneixements adquirits, així com de la realitat material pressupostària. 
Aquest replantejament del PIRVEC, en el qual l’Institut Català d’Energia hi està 
treballant, estendrà el seu horitzó temporal fins a l’any 2022. Pel que fa al seu abast, 
l’ICAEN està analitzant quines actuacions sobre la infraestructura de recàrrega 
elèctrica són necessàries desenvolupar, a fi i efecte de complementar les que el propi 
ICAEN gestionarà en el marc del pla MOVES (Programa de Incentivos a la Movi-
lidad Eficiente y Sostenible).

En aquest sentit, cal garantir de cara a futur que els pressupostos de la Generali-
tat dotin a aquest programa PIRVEC, estès fins l’any 2022, de l’aportació econòmica 
necessària per a desplegar aquesta infraestructura de recàrrega estratègica.

D’altra banda, el Pla PIRVEC continuarà treballant en la potenciació de l’Alian-
ça de Municipis per a la Interoperabilitat, creada el mes de juny de 2017, amb l’ob-
jectiu de que, en una primera fase, qualsevol usuari de vehicle elèctric pugui fer ús 
d’aquests punts de recàrrega sense la necessitat de tercers per al seu accionament i 
sense requerir dotar-se d’una targeta identificativa per a cada municipi. La interope-
ratibilitat ha d’evolucionar necessàriament cap a l’obertura de les estacions de recàr-
rega mitjançant el telèfon mòbil.

Atès que es tracta d’una mobilitat altament tecnològica, també cal garantir la 
visibilitat dels punts de recàrrega des de qualsevol aplicació mòbil mitjançant el vi-
sor de dades obertes que gestiona l’Institut Català d’Energia, amb la consolidació 
d’aquest visor per a que proporcioni informació de punts de recàrrega en temps real 
i obert a plataformes internacionals de mobilitat elèctrica.
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Finalment, en relació a l’objectiu de garantir que la flota pública de l’Adminis-
tració de la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030, cal indicar que aquest objectiu 
es troba inclòs en l’Acord del Govern pel qual s’aprova el Pla d’estalvi i eficiència 
energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya, en el marc de 
la transició energètica de Catalunya, per al període 2018-2022 i també en els criteris 
de compra pública agregada.

Cal donar compliment als objectius marcats per la Llei 16/2017, del canvi climà-
tic en aquesta matèria (com a mínim, el 30% de la renovació de la flota de vehicles 
de la Generalitat de Catalunya s’ha de realitzar amb vehicles elèctrics el 2025, amb 
l’objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica el 2030). 
Per això, l’ICAEN col·laborarà amb els departaments implicats en la compra públi-
ca de vehicles per a que emfatitzin en els plecs de licitació de compra o rènting de 
vehicles de flotes pròpies del Govern de la Generalitat de Catalunya, i sempre que 
sigui possible, la incorporació dels vehicles elèctrics.

Addicionalment, en matèria de mobilitat elèctrica, el govern espanyol ha apro-
vat el passat mes de març el pla MOVES, esmentat anteriorment, amb l’objectiu de 
promoure la mobilitat eficient i sostenible, amb fons econòmics provinents del Fon-
do Nacional de Eficiencia Energética. En aquest programa d’ajuts econòmics s’es-
tableixen línies de subvenció a l’adquisició de vehicles elèctrics, instal·lació d’infra-
estructura de recàrrega elèctrica i instal·lació de sistemes de préstecs de bicicletes 
elèctriques, entre altres. Aquestes línies d’ajuts econòmics seran gestionades per les 
comunitats autònomes. Així, pel que fa a Catalunya, la Generalitat, a través de l’Ins-
titut Català d’Energia, gestionarà els fons econòmics derivats de la territorialització 
del Pla MOVES, que corresponen a 7,3 M€.

Quant al punt c, segons informa el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) ha endegat els treballs per a la seva 
presentació dins de termini, establert durant el mes d’abril de 2019.

El pla esmentat, que el Govern haurà de dimensionar d’acord amb la disponibi-
litat pressupostària existent, es fonamentarà en la millora de l’accessibilitat i l’efici-
ència energètica dels edificis d’habitatges, cobrint la necessitat d’actuació sobre un 
mínim de cinquanta mil habitatges anuals.

Atès que l’objectiu és molt ambiciós, s’estan estudiant diverses fórmules o ins-
truments que permetin facilitar l’assoliment dels cinquanta mil habitatges anuals 
esmentats a la Moció.

Pel que fa al punt d, el passat 4 de desembre de 2018 es va aprovar l’Acord del 
Govern pel qual s’aprova el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipa-
ments de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la transició energètica de Cata-
lunya, per al període 2018-2022.

En aquest Pla s’estableixen els objectius i els instruments per a l’estalvi i eficièn-
cia energètica i l’aprofitament de recursos energètics renovables en els edificis pú-
blics de la Generalitat en aquest període.

Aquest Pla estableix un objectiu de reducció del consum energètic del 2% anual 
en el període 2018-2022. Aquest objectiu és equivalent a la renovació energètica del 
3% de la superfície dels edificis públics de la Generalitat. Les inversions en renova-
ció energètica, que seran realitzades pels diferents departaments, s’hauran de realit-
zar prioritàriament per la via dels contractes de rendiment energètic en la modalitat 
d’estalvis garantits, amb aportació de capital privat.

D’altra banda, en relació a l’aportació d’energies renovables, en el marc del ma-
teix Pla, s’estableix que abans de desembre de 2019 s’identificarà quina és la utilit-
zació actual de les energies renovables en els edificis de la Generalitat i s’establirà 
un objectiu d’energies renovables per aquests edificis.

El Pla també preveu la instal·lació d’un mínim de 20 MW d’energia solar fotovol-
taica en règim d’autoconsum als edificis de la Generalitat de Catalunya, aprofitant 
les cobertes dels edificis i equipaments del Govern de la Generalitat de Catalunya, 



BOPC 337
20 de maig de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 68

amb una inversió estimada de 30 M€. La producció d’energia solar d’aquest conjunt 
d’instal·lacions suposarà un estalvi anual estimat de 27 GWh d’electricitat i una re-
ducció de 6.800 tones de CO2 anuals per a la Generalitat, que en termes econòmics 
suposarà un estalvi de 2,5 M€/any.

Quant al punt e, la definició d’edificis de consum energètic gairebé nul (near 
Zero Energy Buildings –nZEB–) és una competència estatal i ja ha estat regulada.

Concretament, la disposició addicional segona de l’RD 235/2013, modificada 
per l’RD 564/2017, estableix que els edificis de consum energètic gairebé nul són 
aquells que compleixen els requisits mínims en matèria d’energia que en cada mo-
ment estableixi el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Aquests requisits es troben re-
collits en el document bàsic «DB-HE Ahorro de Energía», que forma part del paquet 
de documents bàsics del CTE.

En aquest sentit, la versió actualment en vigor del CTE, particularment el do-
cument DB-HE, modificat els anys 2013 i 2017, estableix els requisits que ha de 
complir el disseny i construcció dels edificis per a que puguin ser considerats com 
a nZEB.

D’altra banda, actualment, el govern central ha presentat un esborrany de nou 
CTE, en compliment de la Directiva 2010/31/UE, que substituirà l’anterior, revisant 
els requisits d’eficiència energètica d’acord amb els avenços tècnics del sector de la 
construcció.

Tot i que en general, des de la Generalitat de Catalunya s’ha valorat positivament 
aquesta acció, la Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia, ha analitzat i 
presentat propostes de modificacions en aquest esborrany de nou CTE amb l’objec-
tiu d’introduir millores en els criteris d’eficiència energètica i d’aportació d’energies 
renovables «in situ» o de proximitat.

Quant al punt f, segons informa el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
en primer lloc es recorda que, d’acord amb el que disposa l’article 32.2 de la Llei 
16/2017, de l’1 d’agost de canvi climàtic, correspon al Parlament i no al Govern el 
nomenament dels membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic. Aquest 
Comitè ha d’estar format per set membres, nomenats per majoria de tres cinquenes 
parts, entre experts acadèmics o professionals de reconegut prestigi en àmbits relle-
vants per a les funcions del Comitè.

Així mateix, d’acord amb la Disposició transitòria segona de la llei 16/2017, el 
Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic s’ha de constituir en el termini de sis me-
sos a comptar de l’aprovació d’aquesta llei.

En data 4 de setembre de 2018 es va fer tramesa des del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència d’un escrit adreçat al Molt Hono-
rable President del Parlament, en què posava en el seu coneixement els fets anterior-
ment indicats i es demanava que es proposés als grups parlamentaris l’obertura del 
procediment de designació.

En segon lloc s’aprecia un error pel que fa al període del pressupost de carboni 
a que es fa referència en la moció. L’article 7 de la llei 16/2017 especifica que s’es-
tableixen per períodes de cinc anys i s’aproven amb una antelació de deu anys. Per 
tant, el període indicat del 2020 al 2025 correspondrien a 6 anys i no 5. Així ma-
teix, la Disposició transitòria sisena estableix explícitament que els pressupostos de 
carboni per als períodes 2021-2025 i 2026-2030 s’han d’aprovar com a màxim el 31 
de desembre de 2020 i que el pressupost de carboni per al període 2031-2035 s’ha 
d’aprovar com a màxim el 31 de desembre de 2023.

Finalment, indicar que s’estan realitzant tasques prèvies amb l’objectiu de dispo-
sar de més informació en relació amb:

– Experiències d’implantació de pressupostos de carboni, en especial de l’experi-
ència del Regne Unit que porta més temps d’implantació i que pot aportar conclusi-
ons més contrastades.
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– Anàlisi del context de Catalunya, per tal d’identificar les dades i fonts d’infor-
mació existents, les capacitats de modelització i planificació, així com les experi-
ències en processos de participació que permetin orientar el desenvolupament dels 
pressupostos de carboni de la manera més efectiva dins el compliment del marc de-
finit per la Llei.

– Identificació dels aspectes bàsics que han de contenir els pressupostos de car-
boni a Catalunya.

Barcelona, 16 d’abril de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 30/XII, sobre l’atenció primària i 
comunitària
390-00030/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 37838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Vergés i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació de l’informe de compliment 

de la Moció 30/XII, sobre l’atenció primària i comunitària, amb número de tramita-
ció 390-00030/12, atesa la complexitat de la seva elaboració a partir d’informacions 
i dades procedents del conjunt de les diferents unitats.

Barcelona, 16 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 37838).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 24.05.2019 al 14.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
17.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2019.
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Control del compliment de la Moció 34/XII, sobre la necessitat de 
cuidar els professionals de la salut
390-00034/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 37837 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 34/XII, sobre la necessitat de cuidar 
els professionals de la salut (tram. 390-00034/12), us informo del següent:

La consellera de Salut, en les seves compareixences públiques, ve reiterant el re-
coneixement del Govern de la Generalitat envers el professionals de la salut. Això 
queda palès també en la seva agenda pública, mantenint reunions periòdiques amb 
entitats de professionals, especialment durant les seves visites a centres sanitaris.

Tanmateix, s’estan duent a terme mesures actives per recuperar els drets laborals 
perduts durant l’època de la crisi socioeconòmica. Entre aquestes mesures, val a 
destacar que el passat 3 d’abril, el Parlament de Catalunya va aprovar un decret-llei, 
a proposta del Departament de Salut, per tal de retornar el pagament de les DPO als 
treballadors de l’ICS, el 75% de les DPO del 2018 durant el present any, i el 100% 
de les del present any durant l’any vinent. Per altra banda, el segon conveni del SIS-
CAT preveu la recuperació progressiva de la jornada laboral del 2008 per a la major 
part dels professionals sanitaris.

Així doncs, en l’esforç planificador que porta realitzant el Departament en els 
darrers dos anys, i que es continua durant aquesta legislatura, tenint com a màxim 
exponent el Fòrum de Diàleg Professional, el Departament sempre ha incorporat, in-
corpora i incorporarà el coneixement professional en el procés de presa de decisions. 
Sense anar més lluny, en el propi Fòrum de Diàleg Professional, es compta amb la 
participació de 72 institucions i agents del sistema sanitari català. A banda, el De-
partament està dotat de sengles consells de participació professional permanents.

El Pla de Garantia de l’Estabilitat Laboral és el millor exemple de com les políti-
ques del Departament encaminades a la milloria de la pràctica i del benestar profes-
sionals es dissenyen conjuntament amb els principals agents professionals implicats. 
En aquesta legislatura, aquest Pla, que ja s’està executant mitjançant la convocatòria 
i resolució de les ofertes públiques d’ocupació, tindrà continuïtat amb la constitució 
de l’Observatori de la qualitat de l’ocupació.

A més a més, en els darrers consells de direcció del CatSalut s’han aprovat in-
crements de tarifes per facilitar el desplegament dels acords que inclou el conveni 
SISCAT, entre ells, l’equiparació dels sous entre els professionals de l’atenció pri-
mària i l’atenció hospitalària.

D’altra banda, en l’àmbit de l’Institut Català de la Salut, i segons el Decret llei 
6/2019, de 19 de març, sobre restabliment del complement de productivitat variable 
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, durant l’exercici 2019, el per-
sonal estatutari percep fins al 75% de les retribucions fixades al II Acord de la Mesa 
Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal es-
tatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat 
variable referit al compliment dels objectius fixats per a l’any 2018.

També en l’àmbit de l’ICS, val a dir que el personal de l’ICS disposa dels dies de 
lleure establerts en el marc normatiu, i de la millora de la prestació des del primer 
dia d’IT per garantir el 100% de les retribucions del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut resten establertes, prèvia negociació col·lectiva a la Mesa general 
de negociació dels empleats públics, per la Disposició addicional sisena de la Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
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de l’impost sobre les estades en establiments turístics, la qual s’adequa al acords pre-
sos per la Mesa General de Negociació en matèria de IT. Igualment, en referència 
als increments retributius, durant l’any 2018 l’increment salarial ha estat d’un 1,75% 
(1,50% + 0,25% variable lligat al compliment de l’objectiu de creixement del PIB, 
en 2017, establert en un 3,1%), més l’aplicació increment d’un 0,20% addicional de 
la seva massa salarial en fons addicionals. L’any 2019, i per mitjà de l’acord de 8 de 
gener de 2019 de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, habilitat per Decret llei 3/2019, de 22 de 
gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’im-
port de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, es porta a terme l’aplicació als salaris dels treballadors de 
l’Administració de la Generalitat d’un increment retributiu de fins al màxim permès 
del 2,75% previst pel Reial decret llei 24/2018. Aquest increment s’aplicarà en un 
2,25% a partir d’aquest mateix mes de gener, mentre un altre 0,25% –corresponent 
a l’assoliment dels objectius del PIB– es percebrà, si procedeix, a partir de l’1 de 
juliol. D’altra banda, es preveu un altre increment del 0,25% addicional de la massa 
salarial, que està subjecte a negociació pel que fa a la seva aplicació.

Respecte la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 
2013, el personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van 
deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 la quantia equivalent 
a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o 
equivalent, percebrà, durant el primer trimestre de l’exercici 2019, el 10% de l’im-
port que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributi-
va. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada i en concepte de recupera-
ció dels imports que es van deixar de percebre de manera efectiva en aplicació dels 
acords GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de 
reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013 i de l’Acord 
GOV/20/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció 
de les despeses del personal al servei de l’Administració de justícia, per a l’exercici 
pressupostari 2013.

D’altra banda, en l’àmbit del II conveni SISCAT, l’any 2017 es va dur a terme un 
increment retributiu equivalent a l’1% de tots els conceptes i imports salarials (amb 
efectes des de l’1 de gener de 2017) a través de l’abonament d’un nou complement 
retributiu anomenat “Retribució variable per objectius garantida” (RVOG). Aquest 
increment de l’1% resta consolidat el 2018, per tant no podrà ser compensat ni és 
absorbible en virtut de futurs pactes salarials que es puguin signar; no se li podrà 
aplicar, en cap cas, la deducció salarial del 5% de 2010, ni la del 4,05% aplicada a 
partir de l’any 2016 sobre les DPO. La percepció d’aquest complement salarial serà 
proporcional a la jornada contractada, i no resta subjecte a cap tipus de valoració o 
nivell mínim d’assoliment d’objectiu; ni a l’equilibri pressupostari i financer; ni a 
cap altre condició de compliment.

L’any 2018 es dona un increment salarial d’un 1,75% aplicat en ROVG (1,50% 
+ 0,25% variable lligat al compliment de l’objectiu de creixement del PIB, en 2017, 
establert en un 3,1%), l’aplicació d’un 0,20% addicional de la seva massa salarial per 
la millora de la productivitat i retributiva. També té lloc l’acord de la Mesa Negoci-
adora de mantenir el condicionament de la percepció de les DPO al manteniment de 
l’equilibri pressupostari de les entitats, l’establiment durant el 2018 de 2 dies lleure i 
reducció jornada anual de treball efectiu per a tots els treballadors dels grups 2 al 7 
(els grups 4, 5, 6 i 7 gaudeixen de dos dies festius per Pasqua i Nadal, un dels quals, 
a partir de 2018 tindrà la consideració de jornada efectivament treballada), s’amplien 
els supòsits on s’aplica la millora de la prestació de IT fins el 100% de la retribució 
del mes anterior, i s’estableix per a totes les contingències la millora de IT per ga-
rantir el 100% de les retribucions del mes anterior.
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Per al 2019, es dona l’increment salarial fix del 2,25% aplicat en ROVG. Per a un 
creixement del PIB igual o superior al 2,5% serà d’un 0,25% addicional amb mino-
ració d’aquest increment proporcionalment en funció de la reducció del creixement 
que s’hagi produït respecte aquest 2,5% Increment addicional d’un 0,25% de la mas-
sa salarial per a fons addicionals. També té lloc l’equiparació de la RAF (Salari base 
més plus conveni) dels centres d’Atenció Primària amb la Hospitalària (s’equiparen 
els grups 1 i 2), l’acord de la Mesa Negociadora de mantenir el condicionament de 
la percepció de les DPO al manteniment de l’equilibri pressupostari de les entitats, 
el retorn gradual a la Jornada de 1620h/any entre els anys 2019 i 2020, i s’estableix 
de nou fins a 3 dies de lliure disposició per a tots els treballadors. Els 2 dies de lliu-
re disposició addicional previstos a la Disposició addicional Segona del I Conveni 
SISCAT queden reduïts a un dia per a l’exercici 2019 i a un dia per a l’exercici 2020, 
desapareixent totalment a partir del 31 desembre 2020.

Respecte als reforç de les direccions dels equips d’atenció primària per mitjà 
d’elecció participada, val a dir que l’acord de mediació entre l’ICS i el sindicat de 
Metges de Catalunya, de 29 de novembre de 2018, recull diferents mesures: Mo-
dificar la Instrucció 03/2018, sobre el procediment per a l’assignació de funcions 
de director/a dels equips d’atenció primària i resta de serveis d’AP (...) per l’elecció 
participada de les direccions d’equip d’atenció primària, on l’opinió de la part dels 
professionals és prioritària per escollir el lideratge de l’equip, incloent-hi els percen-
tatge de dedicació a tasques assistencials dels directors, segons les dimensions se 
l’equip. Així com l’aproximació de les direccions d’EAP a la línia assistencial. Una 
direcció per EAP quan per dimensions sigui oportú (excepte EAP molts petits on en 
un mateix centres). Durant l’any 2019 han d’estar constituïdes les noves direccions 
d’equip. També es va acordar avaluar periòdicament les direccions dels EAP i resta 
de serveis d’AP [...] en el mateix sentit que el comandaments clínics dels hospitals, 
avaluacions de 360ª per períodes de 4 anys, adaptats a la primària, garantint més 
pes en la valoració dels professionals dels equips revertint el 70-30% actual, fins 
un 40-60%, alineat amb la filosofia de l’elecció participada de la direcció d’equip. 
Transitòriament, a partir de l’1 de gener de 2019, les direccions d’EAP ja nomena-
des hauran igualment d’avaluar-se, començant per aquelles que ja faci 4 o més anys 
que ja han estat nomenades, i continuant per aquells que vagin arribant als 4 anys. 
I en darrer lloc, el reconeixement de les línies pediàtriques existents a la institució 
en el Consell d’Administració, i constitució com equips de pediatria territorials amb 
autonomia d’organització i assignació pròpia de pressupost.

En tot cas, i sempre amb la motivació d’una gestió transparent, va tenir lloc el 
proppassat 14 de març, la Sessió informativa de la Comissió de Salut sobre els tre-
balls del Fòrum de Diàleg Professional (tram. 355-00052/12) per tal de presentar i 
sotmetre a debat els progressos fets en el marc del Fòrum de diàleg Professional en 
relació a l’actuació de les polítiques de planificació i ordenació de professionals de 
la salut.

Barcelona, 15 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Save the 
Children amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil
352-00835/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’UNICEF 
amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00836/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Mans Petites amb relació al Projecte de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00837/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Hurtado, interessat en la 
iniciativa legislativa, amb relació al Projecte de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00838/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Dincat 
amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00839/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació Salut Mental de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-00840/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Observatori contra l’Homofòbia amb relació al Projecte de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00841/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació 
Famílies LGTBI amb relació al Projecte de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00842/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Chrysallis, 
Associació de Famílies de Menors Transsexuals, amb relació al 
Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00843/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea de 
menors del Ministeri Fiscal amb relació al Projecte de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00844/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat 
Catalana de Pediatria amb relació al Projecte de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00845/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat 
Catalana de Victimologia amb relació al Projecte de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00846/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00847/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00848/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-00849/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del cap de 
la unitat de menors del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació al 
Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00850/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’Encarna Bodelón González, 
professora de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i directora del Grup de Recerca Antígona, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00933/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, 
coordinadora d’incidència política a l’associació Creació Positiva, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00934/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Barbero López, 
president de Mans Petites, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00935/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Maria Antònia Noguera, 
infermera d’un centre de salut de Castelldefels i representant de 
l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00936/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Fascicle tercer
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Proposta d’audiència en comissió d’Olga Puig, psicòloga clínica d’un 
servei de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-00937/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Mireia Forner, psicòloga 
clínica d’un servei de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00938/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Lienas Massot, 
exdiputada i exportaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot a la Comissió de la Infància, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-00939/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’Emilie Rivas, responsable de les 
polítiques d’infància de Save the Children a Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00940/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Tamarit Sumalla, 
catedràtic de dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i de la 
Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00941/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Pilar Tintoré Garriga, presidenta 
de la Secció d’Infància i Adolescència del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00942/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Noemí Pereda Beltran, 
professora de Victimologia a la Institució Catalana de Recerca 
i Estudis Avançats Acadèmia i membre del Grup de Recerca en 
Victimització Infantil i Adolescent de l’Institut de Neurociències de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00943/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Carmen Redondo, educadora 
en centres residencials d’acció educativa, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00944/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en comissió de Lluïsa Garcia-Esteve, presidenta 
de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital 
Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00945/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Carme Guil, jutgessa de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-00946/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Roger Garcia Rodoreda, 
responsable de les polítiques d’infància del Comitè de Catalunya 
de l’UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00947/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Maria Jesús Larios, adjunta 
al síndic de greuges per a la defensa dels infants i els adolescents, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00977/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’Emilie Rivas, responsable de les 
polítiques d’infància de Save the Children a Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00978/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’UNICEF 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00979/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Vicki Bernadet amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00980/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació per a la Sanació i la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil 
(Aspasi) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00981/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència de Joan Mayoral i Simón, director 
de la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció 
Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00982/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Lídia Serratusell Salvadó, cap 
de l’Àrea de Reparació i d’Atenció a la Víctima del Departament 
de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00983/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència del secretari de Polítiques 
Educatives amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00984/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de la directora general d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00985/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència de Maria Rosa Monreal, presidenta 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00986/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Conchita Peña Gallardo, degana 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00987/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Francesch i Subirana, 
president de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00988/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich, coordinadora 
de l’Eix de Violències del Consell Nacional de Dones de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00989/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència de Maria Truñó, directora del 
Consell Rector de l’Institut d’Infància i Món Urbà de l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00990/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’Irene Álvarez, advocada, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-00991/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Funes, psicòleg 
i educador expert en infància i adolescència, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-00992/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Marta Santos Pais, 
representant especial del secretari general sobre la Violència contra 
la Infància de les Nacions Unides, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-00993/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència de José Manuel Alonso Varea, 
director del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-00994/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Barudy Labrín, director 
i fundador de l’Associació Exil, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01015/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 37715).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
cooperativa Actua amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01016/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
cooperativa Aema amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01017/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Aldees 
Infantils SOS Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01018/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Amalgama-7 
i Associats amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01019/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació 
Ampans amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01020/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de 
Barberà (Aprodisca) amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01021/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01022/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació per al Recolzament i Formació d’Adolescents en Risc 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01023/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
cooperativa Argos amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01024/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716 i 37747).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Espanyola d’Atenció i Suport a Famílies i Adopció (Asefa) 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01025/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.



BOPC 337
20 de maig de 2019

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 88

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació d’Iniciatives Solidàries amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-01026/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Betània amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01027/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació d’Iniciatives Socials amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-01028/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació In Via amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01029/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Nova Esperança amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01030/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat 
Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR) amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01031/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació d’Ajuda Social Cel Obert amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-01032/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Egueiro amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01033/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació 
Punt de Referència amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01034/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Asteroide B-612 amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01035/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas 
Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01036/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas 
Diocesana de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01037/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Casal 
d’Infants del Raval amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01038/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Catalònia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01039/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de 
Formació i Prevenció amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01040/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de CEPS 
Projectes Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01041/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació 
Ciutat i Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01042/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Comunitat de Germanes Teresianes amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-01043/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01044/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
Comarcal del Baix Empordà amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01045/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació 
Créixer Junts amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01046/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu 
Roja a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01047/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
cooperativa Drecera amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01048/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
cooperativa Eduvic amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01049/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Filles 
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01050/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Filles 
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül de Girona amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01051/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Social de les Filles de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01052/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del centre 
Font Fregona Fast amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01053/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Busquets amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01054/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Casa de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01055/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Casa Sant Josep de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01056/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Champagnat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01057/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Comtal amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01058/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Eveho amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01059/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Fasi amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil
352-01060/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01061/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Ibn Battuta amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01062/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Idea amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil
352-01063/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Iniciatives Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01064/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Mercè Fontanilles amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01065/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Nazareth amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01066/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Obra Tutelar Agrària amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01067/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Oscobe amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01068/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Persona i Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01069/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
352-01070/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Privada Autisme Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01071/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Privada Sagessa-Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01072/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Projecte i Vida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01073/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Resilis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01074/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Sant Joan de Déu de Lleida amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01075/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Santa Rosalia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01076/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Servei Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01077/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Suport Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01078/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Tresc amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01079/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Vidal i Barraquer amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01080/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Diagrama amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01081/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup 
d’Esplai Blanquerna amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01082/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gedi 
Gestió i Disseny amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01083/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Congregació de les Germanes Dominiques de l’Anunciata amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-01084/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació 
Inserma amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01085/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Instituto 
Secular Cruzada Evangélica amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01086/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut de 
Treball Social i Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01087/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Ires amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil
352-01088/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
cooperativa Integració Social de Menors, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01089/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Ita Salut 
Mental de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01090/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Llar 
Butinyà - Siervas de San José amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01091/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les 
Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01092/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació 
Organisme Benèfic Assistencial amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01093/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Promoció 
i Benestar Social (Probens) amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01094/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Residència Assistencial de Manresa amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-01095/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels Salesians 
Sant Jordi amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01096/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
cooperativa Suara Serveis amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01097/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’associació Talma amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01098/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
352-01099/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-01100/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Save the 
Children amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01101/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
352-01102/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
de Pedagogs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
352-01103/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Secció 
de Metges Pediatres del Col·legi de Metges de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
352-01104/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.05.2019.

Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals, perquè informi sobre les activitats i els projectes de l’ens
356-00436/12

SOL·LICITUD

Presentació: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC (reg. 37978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.05.2019.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Ferran López, cap dels Mossos d’Esquadra, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00064/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 14.05.2019, DSPC-C .

Compareixença de Manuel Castellví del Peral, excap de la Comissaria 
General d’Informació, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00066/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 14.05.2019, DSPC-C .

Compareixença de Jordi Aurich Taberner, ex-director general 
de Protecció Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00104/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de Josep Huguet i Biosca, exconseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00105/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de Pere Palacín i Farré, director general d’Energia, 
Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00106/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.
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Compareixença de Juan Gabriel Cotino Ferrer, exconseller de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
365-00107/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de Javier Balada Ortega, exregidor d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00108/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de Jordi Romeu, exalcalde de Vinaròs (Baix 
Maestrat), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
365-00109/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de Domènec Fontanet i Llàtser, regidor de Foment 
de l’Activitat Econòmica, Turisme, Comerç i Consum de Vinaròs (Baix 
Maestrat), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
365-00110/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de David Fernández, periodista i membre del jurat 
popular sobre el projecte Castor, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00111/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A ELABORAR EL TEXT

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 37860).
Pròrroga: D’acord amb l’article 129.1 del Reglament, s’acorda concedir una pròrroga 
de tres mesos del termini per a elaborar el text de la Ponència.
Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2019.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00110/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 38306 / Coneixement: 16.05.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de Salut, el dia 15 de maig de 2019 de 2019, 
mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 13 de maig de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 105/2019, de 13 de maig, d’encàrrec del despatx de la conse-
llera de Salut al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda el dia 15  
de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7875, del 15 de  
maig de 2019.
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya relatiu a l’anàlisi 
de la presència a Internet de continguts que difonen sistemes de 
cibercontrol de les dones en l’àmbit de la parella
337-00019/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 37728 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 15.05.2019

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Anàlisi de la presència a internet de continguts que 

difonen sistemes de cibercontrol de les dones en l’àmbit de la parella, i l’Acord pel 
qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns. 

Cordialment,

Barcelona, 7 de maig de 2019
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Daniel Serrano Coronado

PRESENTACIÓ

Reg. 38201 / Coneixement: Mesa del Parlament 15.05.2019

Credencial de diputat
Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido la 

presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del Parlamento de 
Cataluña don Daniel Serrano Coronado por estar incluido en la lista de candidatos 
presentada por el Partit Popular/Partido Popular a las elecciones al Parlamento de 
Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de doña Andrea 
Levy Soler.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 10 de mayo de 2019.

Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central
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	352-00936/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Olga Puig, psicòloga clínica d’un servei de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00937/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Mireia Forner, psicòloga clínica d’un servei de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00938/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Gemma Lienas Massot, exdiputada i exportaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a la Comissió de la Infància, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta
	352-00939/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Emilie Rivas, responsable de les polítiques d’infància de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00940/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Tamarit Sumalla, catedràtic de dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractam
	352-00941/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pilar Tintoré Garriga, presidenta de la Secció d’Infància i Adolescència del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infa
	352-00942/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Noemí Pereda Beltran, professora de Victimologia a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Acadèmia i membre del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent de l’Institut de Neurociències de la U
	352-00943/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carmen Redondo, educadora en centres residencials d’acció educativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00944/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Lluïsa Garcia-Esteve, presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractame
	352-00945/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carme Guil, jutgessa de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00946/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Roger Garcia Rodoreda, responsable de les polítiques d’infància del Comitè de Catalunya de l’UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00947/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de greuges per a la defensa dels infants i els adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00977/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Emilie Rivas, responsable de les polítiques d’infància de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00978/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’UNICEF amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00979/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Vicki Bernadet amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00980/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per a la Sanació i la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil (Aspasi) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00981/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Mayoral i Simón, director de la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenc
	352-00982/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Lídia Serratusell Salvadó, cap de l’Àrea de Reparació i d’Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00983/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència del secretari de Polítiques Educatives amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00984/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00985/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00986/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Conchita Peña Gallardo, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00987/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jaume Francesch i Subirana, president de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00988/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich, coordinadora de l’Eix de Violències del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00989/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maria Truñó, directora del Consell Rector de l’Institut d’Infància i Món Urbà de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta
	352-00990/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Irene Álvarez, advocada, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00991/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jaume Funes, psicòleg i educador expert en infància i adolescència, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-00992/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marta Santos Pais, representant especial del secretari general sobre la Violència contra la Infància de les Nacions Unides, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta
	352-00993/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José Manuel Alonso Varea, director del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del malt
	352-00994/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jorge Barudy Labrín, director i fundador de l’Associació Exil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01015/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Actua amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01016/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Aema amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01017/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Aldees Infantils SOS Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01018/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Amalgama-7 i Associats amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01019/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Ampans amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01020/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (Aprodisca) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01021/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01022/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per al Recolzament i Formació d’Adolescents en Risc amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01023/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Argos amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01024/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola d’Atenció i Suport a Famílies i Adopció (Asefa) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01025/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciatives Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01026/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Betània amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01027/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciatives Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01028/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació In Via amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01029/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Nova Esperança amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01030/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01031/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Ajuda Social Cel Obert amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01032/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Egueiro amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01033/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Punt de Referència amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01034/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Asteroide B-612 amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01035/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01036/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01037/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Casal d’Infants del Raval amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01038/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Catalònia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01039/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Formació i Prevenció amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01040/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de CEPS Projectes Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01041/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Ciutat i Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01042/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comunitat de Germanes Teresianes amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01043/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01044/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Comarcal del Baix Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01045/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Créixer Junts amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01046/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01047/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Drecera amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01048/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Eduvic amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01049/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01050/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01051/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Social de les Filles de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01052/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del centre Font Fregona Fast amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01053/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Busquets amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01054/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Casa de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01055/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01056/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Champagnat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01057/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Comtal amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01058/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Eveho amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01059/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Fasi amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01060/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01061/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ibn Battuta amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01062/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Idea amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01063/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Iniciatives Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01064/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Mercè Fontanilles amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01065/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Nazareth amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01066/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Obra Tutelar Agrària amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01067/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Oscobe amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01068/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Persona i Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01069/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01070/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada Autisme Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01071/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada Sagessa-Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01072/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Projecte i Vida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01073/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Resilis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01074/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Sant Joan de Déu de Lleida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01075/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Santa Rosalia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01076/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Servei Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01077/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Suport Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01078/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Tresc amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01079/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Vidal i Barraquer amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01080/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Diagrama amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01081/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup d’Esplai Blanquerna amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01082/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gedi Gestió i Disseny amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01083/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Congregació de les Germanes Dominiques de l’Anunciata amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01084/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Inserma amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01085/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Instituto Secular Cruzada Evangélica amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01086/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut de Treball Social i Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01087/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ires amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01088/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Integració Social de Menors, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01089/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Ita Salut Mental de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01090/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Llar Butinyà - Siervas de San José amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01091/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01092/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Organisme Benèfic Assistencial amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01093/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Promoció i Benestar Social (Probens) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01094/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Residència Assistencial de Manresa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01095/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels Salesians Sant Jordi amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01096/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Suara Serveis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01097/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Talma amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01098/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01099/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01100/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01101/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01102/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01103/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Secció de Metges Pediatres del Col·legi de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	352-01104/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals, perquè informi sobre les activitats i els projectes de l’ens
	356-00436/12
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Ferran López, cap dels Mossos d’Esquadra, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00064/12
	Substanciació

	Compareixença de Manuel Castellví del Peral, excap de la Comissaria General d’Informació, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00066/12
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Aurich Taberner, ex-director general de Protecció Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	365-00104/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Huguet i Biosca, exconseller d’Innovació, Universitats i Empresa, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	365-00105/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pere Palacín i Farré, director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	365-00106/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Juan Gabriel Cotino Ferrer, exconseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	365-00107/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Javier Balada Ortega, exregidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	365-00108/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Romeu, exalcalde de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	365-00109/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Domènec Fontanet i Llàtser, regidor de Foment de l’Activitat Econòmica, Turisme, Comerç i Consum de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	365-00110/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de David Fernández, periodista i membre del jurat popular sobre el projecte Castor, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	365-00111/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Proposta de reforma del Reglament del Parlament
	211-00001/12
	Pròrroga del termini per a elaborar el text


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
	330-00110/12
	Presentació: president de la Generalitat


	4.70.10. Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya relatiu a l’anàlisi de la presència a Internet de continguts que difonen sistemes de cibercontrol de les dones en l’àmbit de la parella
	337-00019/12
	Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya


	4.95. Altres informacions
	Credencial del diputat Daniel Serrano Coronado
	Presentació




