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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment 
d’un marc per a la interoperabilitat dels sistemes d’informació de la 
Unió Europea (fronteres i visats) i pel qual es modifiquen la Decisió 
2004/512/CE del Consell, el Reglament (CE) 767/2008, la Decisió 
2008/633/JAI del Consell, el Reglament (UE) 2016/399 i el Reglament 
(UE) 2017/2226
295-00011/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI,  
de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 1408 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.03.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, comuniquen a la Mesa del Parlament que 
han advertit l’errada següent en la proposició de llei (tram. 202-00001/12) presenta-
da el 8 de febrer de 2018 i amb número de registre 476.

On hi diu: 
«Article 2. Definicions
[...]
b) Data de caducitat: Indica fins a quina data l’aliment conserva la qualitat es-

perada. Passada aquesta data, segueix sent segur consumir-lo, sempre que s’hagi 
conservat d’acord amb les instruccions de conservació i l’envàs es conservi intacte.»

Hi ha de dir: 
«Article 2. Definicions
[...]
b) Data de caducitat: S’entén com la data que confirma la qualitat de l’aliment, 

és a dir, el temps en què el producte manté intactes les seves propietats organolèpti-
ques. Passada aquesta data el producte alimentari no pot ser destinat al consum ja 
que la seva conservació o propietats no són segures.»

On hi diu: 
«Article 2. Definicions
[...]
c) Data de consum preferent: S’entén com la data que confirma la qualitat de 

l’aliment, és a dir, el temps en què el producte manté intactes les seves propietats 
organolèptiques.»

Hi ha de dir: 
«Article 2. Definicions
[...]
c) Data de consum preferent: Indica fins a quina data l’aliment conserva la qua-

litat esperada. Passada aquesta data, segueix sent segur consumir-lo, sempre que 
s’hagi conservat d’acord amb les instruccions de conservació i l’envàs es conservi 
intacte.»

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ictus infantil
250-00058/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ictus infantil a 
Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya hi ha uns 40 menors de 18 anys que cada any sobreviuen a un ic-

tus a Catalunya. Una gran part queda amb seqüeles cròniques i, en conseqüència, 
requeriran un gran suport social i familiar. Per a la seva estimulació precoç els 
afectats requereixen molta activitat sanitària d’estimulació, d’aprenentatge, de fisi-
oteràpia, etc. Segons han explicat especialistes en neuropediatria de l’hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona, la sanitat pública s’ocupa de la recuperació física, moto-
ra, dels nens que han patit un ictus: es cuida que tornin a caminar i que es vesteixin 
sols. Però no existeixen serveis específics que ofereixin rehabilitació neurocognitiva.

Aquests pacients són dirigits a escoles on els mestres estan desbordats i no se’n 
poden ocupar, o passen a la xarxa de salut mental, en la qual, una vegada que hagin 
superat les llistes d’espera, els visitaran cada tres mesos. Les famílies han de buscar 
una solució pel seu compte, o assumir que el nen quedi limitat.

En aquest sentit la premsa catalana s’ha fet ressò d’un projecte anomenat Actic-
tus, que lidera l’hospital Sant Joan de Déu, per aconseguir 35.000 euros per, per una 
banda, proporcionar a les famílies afectades recursos informàtics i, per l’altra, tenir 
més recursos per a la recerca infantil d’aquesta patologia i per poder realitzar reha-
bilitació especialitzada.

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

Proposta de resolució
1. Felicitar i agrair als professionals que estan treballant en aquest camp l’esforç 

que realitzen i a reconèixer la seva bona iniciativa.
2. Proporcionar a les famílies afectades recursos informàtics per millorar la ges-

tió de la patologia.
3. Dotar una partida específica en els propers pressupostos per fomentar la inves-

tigació de l’ictus infantil.
4. Oferir un servei multidisciplinari de rehabilitació neuropsíquica, cognitiva i de 

logopèdia per als nens afectats d’ictus.
5. Presentar a la Comissió de Salut els resultats realitzats en la millora d’aquest 

camp.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la reobertura del servei del CAP Doctor 
Joan Vilaplana, de Girona, durant els caps de setmana
250-00059/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel Bru-

guera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el tancament del servei del CAP Dr. Vilaplana de Gi-
rona durant els caps de setmana, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
A principis del mes de febrer del 2018, els veïns del sector est de Girona, del Bar-

ri de Taialà, s’han vist sorpresos per les informacions que donaven per fet, el tanca-
ment del servei del CAP Dr. Vilaplana durant els caps de setmana.

La salut a la ciutat de Girona ha perdut qualitat per una deixadesa política del 
Govern de la Generalitat amb el consentiment de l’Ajuntament de Girona.

El tancament de les urgències al cap de setmana del CAP Dr. Vilaplana és un 
exemple més d’un camí que si no es rectifica amb urgència comporta un servei de 
salut cada vegada pitjor i de menys qualitat per al conjunt dels gironins i gironines.

Aquesta decisió ha estat presa sense reunir el Consell de Direcció de la Regió 
Sanitària de Girona, ni cap dels òrgans participatius i consultius, i que evidentment, 
no ha tingut als veïns i veïnes de l’esquerra del Ter com una prioritat.

La mesura s’ha pres en unes dates en que no hi havia govern en funcionament, 
ni conseller, el que encara fa més sorpresiva la decisió i més difícil de reconduir per 
manca d’interlocutors.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Tornar a obrir el servei dels caps de setmana del CAP Dr. Vilaplana del Barri 

de Taialà, de Girona.
2. Elaborar un pla d’urgències de l’àrea sanitària de Girona que determini els 

serveis existents i les necessitats que es deriven dels canvis socials i demogràfics.
3. Elaborar un pla de cobertura de les necessitats que es derivin del pla d’urgèn-

cies de l’àrea sanitària de Girona.
4. Revisar les dotacions dels professionals sanitaris de l’àrea de Girona per aten-

dre les necessitats reals.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rafel Bruguera Ba-

talla, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les necessitats dels alumnes sords
250-00060/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Esther Niubó 

Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre les necessitats dels alumnes sords a Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llen-

gua de signes catalana. Una llei que va néixer amb l’objectiu de regular la llengua 
de signes catalana com a sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues 
signants de Catalunya.

L’article 5.2. de la Llei 17/2010 expressa que «en l’àmbit escolar, es garanteix 
l’aprenentatge de la llengua de signes catalana en la modalitat educativa bilingüe, 
en què és llengua vehicular d’ensenyament juntament amb el català, com a llengua 
pròpia i vehicular del sistema educatiu, i les altres llengües orals i escrites oficials a 
Catalunya». És un element de vital importància per al col·lectiu de persones sordes a 
Catalunya, en tant que reconeix la llengua de signes catalana com a sistema lingüís-
tic, regula el seu aprenentatge, la docència i perquè garanteix el principi d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes com a principi informador que cal in-
tegrar i observar en la interpretació i en l’aplicació de la normativa reguladora de la 
llengua de signes catalana.

Per altra banda, els articles 81 i 176 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, fan referència a garantir l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques.

El propi Parlament de Catalunya s’ha pronunciat amb anterioritat sobre aquesta 
situació. A l’XI Legislatura, el Grup Parlamentari Socialista, en la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies, va presentar i aprovar la Resolució 204/XI, sobre l’aprovació del 
reglament de desplegament de la Llei de la llengua de signes catalana, on instava el 
Govern a fer el desplegament reglamentari de la llei abans del 31 de desembre de 
2016. Un reglament que encara no incorpora tots els articles de la llei.

Pel que fa a l’ensenyament obligatori, el Govern, a través del Departament d’En-
senyament, ofereix educació bilingüe llengua de signes catalana/català oral en 
7 centres a Barcelona, Sabadell i Girona. També hi ha 47 centres d’agrupament 
d’alumnat sord que són centres docents d’educació infantil, primària i secundària 
obligatòria de referència, per a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educa-
tives especials derivades d’una sordesa. Tots aquests centres disposen del suport de 
logopedes dels centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i de 
mestres d’audició i llenguatge (MALL).

Però la realitat és més crua. A Catalunya hi ha més de 30.000 persones sordes 
i no tots els i les estudiants reben el suport escolar necessari. Segons el Govern, en 
l’ensenyament no obligatori (batxillerat i cicles formatius superiors), es disposa d’un 
intèrpret de suport fins a 15 hores a la setmana per alumne. El 2014, 56 alumnes han 
fet ús del servei en els centres de Catalunya, amb un total de 675 hores d’interpreta-
ció realitzades. Un suport clarament insuficient.
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Vist aquesta situació, 2.000 menors sords representats a través de la Federació 
de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca), l’Associació Volem Signar i Escoltar i 
l’Associació de Pres de Nens Sords de Catalunya (Apansce), han denunciat que no 
tenen cap tipus de suport en les aules que els hi garanteixi una educació bilingüe 
(signes i oral).

La manca de suport a aquests alumnes provoca un augment de l’absentisme i el 
fracàs escolar, a més d’un atac fonamental al seus drets i a la igualtat d’oportunitats. 
15 hores de suport, segons el Departament, suposen que el 50% de la resta d’hores 
lectives, els i les alumnes no poden seguir les classes. Actualment, segons les enti-
tats citades, només 178 alumnes sords disposen d’educació bilingüe.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir que, a l’inici del curs 2018-2019, tots els alumnes sords a Catalunya 

disposen d’un intèrpret de signes durant totes les hores lectives.
2. Crear, durant l’any 2019, nous centres d’escolaritat bilingüe a Tarragona, Llei-

da i Girona.
3. Enllestir, en el termini de 6 mesos, el desenvolupament normatiu total de la 

Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Esther Niubó Cidon-

cha, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent 
a joves extutelats de la Generalitat
250-00061/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
a l’actualització de la informació referent a joves extutelats de la Generalitat de Ca-
talunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Com tots els joves, a partir dels 18 anys, els menors tutelats per la Direcció Ge-

neral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) comencen el seu procés 
d’autonomia. Per a ells no és un camí fàcil, ja que en la majoria dels casos no tenen 
cap entorn familiar a prop.

L’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la Generalitat els hi 
ajuda fins als 21 anys mitjançant suport tècnic i educatiu en els àmbits d’habitatge, 
inserció laboral, suport psicològic i suport econòmic i jurídic, amb l’objectiu que 
assoleixin una plena inserció social i laboral en una situació d’autonomia i emanci-



BOPC 34
8 de març de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 11 

pació. Aquesta unitat treballa amb joves atesos per la DGAIA i propers a assolir la 
majoria d’edat (de 16 a 18 anys) i també a joves majors de 18 anys i menors de 21, 
que han estat atesos per la DGAIA.

Amb la voluntat de fer un seguiment acurat de l’evolució d’aquests joves extute-
lats per la DGAIA i amb el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir a una informa-
ció veraç i complerta per part de les seves institucions, el Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Actualitzar la informació que actualment es publica al web de l’Àrea de Suport 

a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), ja que no s’actualitza des del 28 de novem-
bre de 2016.

2. Publicar al web, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta proposta 
de resolució, les memòries dels anys 2016 i 2017 de l’Àrea de Suport a Joves Tutelats 
i Extutelats (ASJTET), així com tots els documents i informacions que siguin d’in-
terés tant pel conjunt de la ciutadania com per als joves afectats/des.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00062/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la seguridad 
en el municipio de Sant Cugat del Vallès, para que sea sustanciada ante la comisión 
que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del Ministerio del Interior y de la policía local, el número de robos 

en domicilios en el municipio de Sant Cugat (Vallès Occidental) se ha incrementado 
un 85% en el periodo 2011 a 2016 (ambos incluidos). Asimismo, los robos con uso 
de la fuerza han aumentado un 32,9% en los dos últimos años del periodo mencio-
nado, mientras que los robos con intimidación se han incrementado un 44,6% en el 
mismo período. Por el contrario, en la provincia de Barcelona los incrementos por 
los mismos conceptos, en el mismo período, han sido de un 11,7% y de un –11,5%, 
respectivamente.

Según datos de 2016, publicados por el Ministerio del Interior, Sant Cugat es la 
segunda ciudad de España con más de 10.000 habitantes con una tasa de robos en 
domicilios más alta, por detrás de Torrevieja y por delante de Chiclana, con un total 
de 39 robos por cada 10.000 habitantes.

Especialmente graves son los datos relativos a los meses de julio y agosto, ya 
que en estos dos meses se incrementan los delitos contra el patrimonio en un por-
centaje mayor al del resto del año, y en concreto el de robos en domicilios es el dato 
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más preocupante, pues se han llegado a doblar el número de casos respecto a años 
anteriores.

Los datos arriba expuestos coinciden con el informe anual de aseguradoras UN-
ESPA, que define a Sant Cugat como una de las ciudades de Cataluña con una 
mayor probabilidad de robos (64%) en los domicilios.

Hay que recordar que la protección de este tipo de delitos es competencia de los 
Mossos d’Esquadra y no de la Policía Local. La plantilla de Mossos respecto de los 
90.000 habitantes actuales es de 72 personas, cuando las ratios aconsejables son 
de 2,5 policías cada 1.000 habitantes, es decir unos 220 efectivos. La policía local 
cuenta con un número próximo a los 100 efectivos.

A raíz de estos números, muchos barrios han optado por contratar seguridad pri-
vada al margen de la policía municipal y Mossos d’Esquadra.

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. Incrementar la ratio de Mossos d’Esquadra desplegados en la ciudad, tal y 

como establecen los acuerdos del Parlament, aumentando así el número de efectivos 
hasta un número mínimo de 220, e incorporando efectivos provenientes de las nue-
vas promociones previstas por el Departament d’Interior.

2. Poner en marcha un operativo especial para hacer frente a las situaciones de 
inseguridad que tienen un incremento significativo en los meses de verano.

3. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Nacio-
nal, la Guardia Civil, las Policías Locales y los Mossos d’Esquadra para fortalecer 
la seguridad mediante un plan conjunto de acción.

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la gestió dels conflictes laborals a les 
estacions de muntanya de la Generalitat
250-00063/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
gestión de los conflictos laborales en las estaciones de montaña de la Generalitat, 
para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante el mes de enero las estaciones de esquí que gestiona la Generalitat de 

Catalunya a través de FGC en el Pallars Sobirà (Espot y Port Ainé) se vieron afec-
tadas por un conflicto laboral que desembocó en una huelga, obligando a su cierre 
parcial.

Las citadas estaciones están bajo el paraguas de la Generalitat por no tener alter-
nativa privada, debido a sus dificultades económicas.
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Estadísticamente, de cada 100 € gastados por un turista en una estación de mon-
taña, tan solo entre 10 € y 15 € se destinan a la compra del forfait. El resto se repar-
ten en diversos conceptos adyacentes como hostelería, servicios y comercio, gene-
rando un motor económico que posibilita la supervivencia económica y social de la 
comarca.

El sector de la nieve es ya per se complicado, afecto a múltiples factores adver-
sos: la falta o el exceso de nieve, el mal tiempo, temporada con calendario limitado, 
grandes inversiones y costes de mantenimiento de las instalaciones, etc.

La captación y consolidación de la clientela no resulta fácil, debido al número es-
tancado y no excesivo de esquiadores, y entra en competencia por el mercado frente 
a otras estaciones de nuestro entorno, principalmente Andorra y Aragón.

El turismo es el sector más volátil y afectado por las incertidumbres de todo tipo.
La huelga realizada, con cierre parcial de las instalaciones, aunque tuvo poco se-

guimiento en Espot y algo más en Port Ainé, ha ocasionado por un lado la pérdida 
de ingresos por la no venta o devolución de forfaits, en una temporada que ya por 
calendario es muy corta, y por otro un descrédito y desconfianza a los actuales y los 
potenciales clientes de las estaciones pallaresas, que posiblemente consideren otros 
destinos más seguros para venideras temporadas.

El daño ocasionado a la imagen de estas estaciones es innegable, aunque hoy de 
difícil cuantificación, por lo que la actual negociación entre las partes del conflicto 
laboral se debe considerar un fracaso, en consideración a los perjuicios ocasionados 
a la estación, los clientes y resto de los sectores de la comarca. Dicha negociación 
debería haberse desarrollado con más realismo y responsabilidad por ambas partes 
y nunca haberse materializado la huelga.

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. Negociar y renovar el convenio colectivo del sector, finalizado desde el año 

2012, contemplando la idiosincrasia del mismo para conseguir un acuerdo realista, 
duradero y justo tanto para los trabajadores como para la empresa.

2. Analizar los fallos cometidos por ambas partes en la fracasada negociación 
actual y asimilar la experiencia sufrida con la voluntad de que no vuelva a darse esta 
situación tan perjudicial para todas las partes.

Palacio del Parlamento, 26 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les 
estacions de muntanya de la Generalitat
250-00064/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
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mejora en la gestión de las estaciones de montaña de la Generalitat, para que sea 
sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las brechas poblacional y económica entre las zonas costeras y el interior de 

Catalunya son alarmantes en la actualidad, y más alarmante es su tendencia diver-
gente al necesario equilibrio territorial. Capítulo aparte, y aún más preocupante de 
esta realidad, son las comarcas pirenaicas, donde la tradicional economía basada en 
el sector primario está severamente afecta por los cambios de modelo productivo, 
lo que está provocando el éxodo y el envejecimiento poblacional sin relevo, en un 
círculo vicioso que requiere de la intervención política.

El motor económico de las comarcas pirenaicas se cimienta básicamente, en la 
actualidad, en la industria turística y particularmente en el sector de la nieve.

La Generalitat de Catalunya, a través de FGC, es titular y explotadora de diver-
sas estaciones de montaña (Espot, Port Ainé, la Molina, Boí Taüll, Vall de Núria y 
Vallter 2000).

Somos conscientes de que el interés público hace necesaria la intervención de 
la administración donde la iniciativa privada no puede llegar, con el objetivo de ge-
nerar empleo directo e indirecto y las sinergias económicas que posibiliten la via-
bilidad de la población en el territorio de montaña. Que una parte de los recursos 
generados en los territorios con mayor población y posibilidades en Catalunya se 
destinen hacia territorios más desfavorecidos como ejercicio de solidaridad y re-
equilibrio territorial es práctica lógica y responsable de las sociedades avanzadas.

La Molina y Masella son estaciones que comparten comarca, servicios, comuni-
caciones, altitudes, orientaciones, régimen de precipitaciones, distancia a los mer-
cados, pistas e incluso forfait. La Molina, gestionada por FGC, cada año presenta 
déficit de explotación, mientras que Masella presenta beneficios en sus cuentas. Sin 
cuestionar el modelo de equilibrio territorial, lo que sí es cuestionable a la vista de 
los resultados es el modelo de explotación.

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. Optimizar la gestión de las estaciones de montaña gestionadas por FGC para 

que, sin renunciar al servicio que prestan, no resulten tan gravosas para el erario 
público.

2. Elaborar planes alternativos al monocultivo de la nieve y el turismo en los que 
se establezcan incentivos para la diversificación e implementación de empresas de 
otros sectores, que puedan ser viables y compatibles, como complemento al sector 
turístico en las zonas rurales.

3. Que se informe anualmente a este Parlament de las medidas adoptadas y los 
resultados obtenidos.

Palacio del Parlamento, 26 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00065/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre las torres eléctricas de Rubí (Vallés Occidental), para que sea sustanciada por la 
comisión, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La situación geográfica de Rubí (Vallés Occidental) respecto al Área Metropoli-

tana de Barcelona ha supuesto que sea un punto estratégico en la distribución de la 
electricidad en Cataluña. Este hecho, y la presencia de dos subestaciones eléctricas 
en Can Jardín y en Can Pi de Vilaroch, hacen que Rubí soporte desde hace muchos 
años un número muy elevado de líneas de media, de alta tensión y de muy alta ten-
sión (MAT), gran parte de ellas de paso por dicho municipio.

Esta situación supone un gran riesgo para la salud de las personas, ya que está 
demostrado por diferentes estudios científicos que una exposición continuada a los 
campos electromagnéticos conlleva un riesgo potencial sobre la salud de las perso-
nas, y que puede ser causa de graves enfermedades. Además, hay que recordar el 
riesgo de accidentes vinculados a las líneas eléctricas que pasan por zonas pobla-
das, los cuales provocaron diferentes accidentes los pasados años en Rubí. Desde los 
años 90 se han hecho varios estudios y proyectos que recogen esta problemática. Al 
mismo tiempo, el Pleno municipal del Ayuntamiento ha acordado varios acuerdos 
en este sentido y se firmó una declaración política y social para la resolución de las 
problemáticas asociadas a la red eléctrica, contando con el apoyo de todos los gru-
pos políticos y del Defensor del Pueblo de la ciudad.

Igualmente, en mayo de 2006 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de 
Rubí, la Generalitat de Cataluña y Red Eléctrica de España, que, siguiendo indica-
ciones del Plan de Energía de Cataluña 2006-2015, indica la conveniencia de des-
plazar o soterrar los tramos de líneas eléctricas de alta tensión que pasan por zonas 
urbanas, y que, entre estas líneas tiene un impacto significativo sobre el entorno ur-
bano residencial, la línea de 220 KV que pasa por la Avenida de Can Fatjó de esta 
localidad.

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 dar cumplimien-

to inmediato a todos los convenios firmados con todos los agentes implicados (Red 
Eléctrica de España, empresas propietarias de las líneas e Institut Català de l’Ener-
gia).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada, 

GP Cs
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Proposta de resolució sobre la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona
250-00066/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Matías Alonso 

Ruiz, diputat, Lorena Roldán Suárez, diputada, Francisco Javier Domínguez Ser-
rano, diputat, Carlos Sánchez Martín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la unitat d’hemodinàmica de l’hospital uni-
versitari Joan XXIII de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
La sala d’hemodinàmica de l’hospital universitari Joan XXIII de Tarragona ha 

incrementat i millorat el seu servei els darrers anys, especialment després de l’alar-
ma social i la mobilització provocada per la mort d’un pacient tarragoní que no va 
ser atès la nit de Nadal de 2014. Des del gener de 2015 se’n fa un ús més intensiu 
d’aquesta instal·lació i les estadístiques assistencials segueixen donant la raó als qui 
han demanat insistentment que es potenciés aquest servei al centre de referència de 
la demarcació de Tarragona.

A hores d’ara el servei d’hemodinàmica de l’hospital universitari Joan XXIII en-
cara no dóna servei a tota la província i la demanda, derivada de la creixent incidèn-
cia de problemes cardiovasculars, és cada vegada més gran.

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 incloure en els 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2018 l’ampliació de la unitat d’he-
modinàmica de l’hospital universitari Joan XXIII de Tarragona i planificar adequa-
dament l’activació d’aquesta ampliació per tal que pugui ser efectiva en el termini 
més breu possible.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Matías Alonso Ruiz, 

Lorena Roldán Suárez, Francisco Javier Domínguez Serrano, Carlos Sánchez Mar-
tín, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP Cunit
250-00067/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Matías Alonso 

Ruiz, diputat, Lorena Roldán Suárez, diputada, Francisco Javier Domínguez Ser-
rano, diputat, Carlos Sánchez Martín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el servei d’urgències al CAP de Cunit, per 
tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Cunit és una de les poblacions del litoral tarragoní amb una població estable de 

gairebé 12.000 habitants, que es veu incrementada els caps de setmana i molt espe-
cialment en la temporada d’estiu, en què pot arribar a quadruplicar la seva població. 
Malgrat aquesta dada demogràfica, el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Cunit 
només obre de dilluns a divendres, entre les 9 i les 21 hores, sense que es disposi de 
servei d’urgències nocturnes ni de cap de setmana, en què a més hi ha un potencial 
increment de la demanda assistencial. Aquesta situació es veu agreujada en tempo-
rada d’estiu, en què l’increment poblacional no només no comporta l’ampliació del 
servei del CAP sinó que, a més, coincideix habitualment amb el període de vacances 
del personal sanitari que hi presta servei, la qual cosa va en detriment de la qualitat 
assistencial que mereixen els residents, siguin o no habituals, a Cunit i la seva àrea 
d’influència.

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 activar el servei 

d’atenció nocturna d’urgències al CAP de Cunit, ampliant aquest servei als caps de 
setmana i dies festius. Aquest servei haurà de ser adequadament dimensionat en el 
període de vacances, per tal de poder cobrir la demanda més gran derivada de l’in-
crement poblacional i no només mantenir sinó fins i tot augmentar en aquest període 
la disponibilitat del personal sanitari.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Matías Alonso Ruiz, 

Lorena Roldán Suárez, Francisco Javier Domínguez Serrano, Carlos Sánchez Mar-
tín, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera a la 
regió sanitària de Tarragona
250-00068/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Matías Alonso 

Ruiz, diputat, Lorena Roldán Suárez, diputada, Francisco Javier Domínguez Ser-
rano, diputat, Carlos Sánchez Martín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera a la Regió 
Sanitària de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la comissió que cor-
respongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
És una preocupació constant del Grup Parlamentari de Ciutadans la millora dels 

serveis essencials, garantint en tot moment la seva eficàcia i assegurant l’absoluta 
transparència en la gestió dels recursos públics. Pel que fa als serveis dependents de 
la Conselleria de Salut volem millorar la qualitat de la prestació i reduir, tant com 
sigui possible, els temps d’espera.

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 elaborar un pla 

d’acció de reducció de les llistes d’espera a la Regió Sanitària de Tarragona, per tal 
de reduir el temps mitjà d’espera i que, en cap cas, sobrepassi el de la mitjana de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Matías Alonso Ruiz, 

Lorena Roldán Suárez, Francisco Javier Domínguez Serrano, Carlos Sánchez Mar-
tín, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el servei d’ambulàncies al Camp de 
Tarragona i a les Terres de l’Ebre
250-00069/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Matías Alonso 

Ruiz, diputat, Lorena Roldán Suárez, diputada, Francisco Javier Domínguez Ser-
rano, diputat, Carlos Sánchez Martín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
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presenten la Proposta de resolució sobre el servei d’ambulàncies al Camp de Tarra-
gona i a les Terres de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la comissió que 
correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’adjudicació del servei d’ambulàncies a la província de Tarragona a la 

UTE Egara - La Fuente, a l’abril de 2015, el comitè d’empresa ha estat denunciant 
incompliments reiterats de les bases concursals i disminució sensible dels recursos 
compromesos per part de l’adjudicatària.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a revisar amb caràcter 

d’urgència els possibles incompliments de les bases concursals de l’empresa gestora 
del Servei d’Ambulàncies al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, la UTE Egara -  
La Fuente, i actuar en conseqüència per tal de capgirar aquesta situació que està 
produint retallades importants en els serveis i en les condicions laborals dels seus 
treballadors.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Matías Alonso Ruiz, 

Lorena Roldán Suárez, Francisco Javier Domínguez Serrano, Carlos Sánchez Mar-
tín, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la gestió de les subscripcions a revistes 
científiques
250-00070/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Regla-
ment.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució per a l’augment de 
l’eficiència en la gestió de subscripcions a revistes científiques, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les revistes acadèmiques són publicacions científiques revisades, emeses amb 

una determinada freqüència per una institució, empresa o societat professional o 
acadèmica, on els investigadors publiquen articles, cartes i comunicacions, notes de 
recerca, notícies o informes relacionats amb els seus tre-balls de recerca. Aquestes 
publicacions presenten recerques originals, així com revisions de treballs anteriors, 
possibilitant la discussió crítica de teories, troballes i idees, i permetent l’avanç de 
les ciències. Aquestes publicacions serveixen com a fòrums per a la introducció i 
presentació de nous treballs de recerca per al seu examen i la crítica de treballs de 
recerca existents. El seu objectiu principal és distribuir el coneixement de les re-
cerques i els avanços més recents, contribuint en gran manera a la validació i a la 
difusió del coneixement. Les teories canvien amb el temps, a mesura que els inves-
tigadors segueixen descobrint nous coneixements.
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Som coneixedors que la despesa anual en subscripcions a revistes científiques a 
Catalunya és molt alta i que a altres llocs s’estan realitzant canvis per baixar costos. 
En aquest sentit el passat mes de gener, Finlàndia va signar a través de la seva Bi-
blioteca Nacional, un accés a les revistes durant tres anys a canvi d’uns 27 milions 
d’euros i Alemanya ha agrupat les seves 200 institucions acadèmiques per «perse-
guir un model de ‘open access’».

Les universitats, centres de recerca i institucions sanitàries acostumen a con-trac-
tar per separat paquets que garanteixen als científics accés il·limitat a gai-rebé totes 
les revistes. A Ciutadans considerem que, des de la Conselleria d’Empresa i Univer-
sitats, s’ha d’impulsar les mesures necessàries per aprofitar les economies d’escala 
derivades d’una negociació en bloc de quantitats i condicions en la gestió de subs-
cripcions a revistes científiques.

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

Proposta de resolució
Impulsar les mesures necessàries per aprofitar les economies d’escala derivades 

d’una negociació més eficient de quantitats i condicions en la gestió de subscripcions 
a revistes científiques a Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret a l’habitatge (qüestions 
urgents)
360-00002/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 1414).
Acord: Mesa del Parlament, 06.03.2018.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’Informe sobre el dret a l’habitatge: qüestions urgents, el 

qual posa l’accent en reclamar que la plusvàlua generada per la SAREB reverteixi 
en el conjunt de la ciutadania i contribueixi a fer efectiu el dret a un habitatge digne. 
Tal i com us deureu imaginar, les queixes rebudes a la institució posen de manifest 
la impossibilitat amb què es troben moltes persones i famílies per accedir a un ha-
bitatge assequible.

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, us 
saludo atentament,

Barcelona, 28 de febrer de 2018
Rafael Ribó, síndic

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

https://www.parlament.cat/document/publicacions/244064.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; GP PSC-UNITS

Reg. 1410; 1469 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.03.2018

Reg. 1410

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 75.4 del Reglament del Parlament, comunica que Inés 
Arrimadas García, Carlos Carrizosa Torres, José María Espejo-Saavedra Conesa, 
Fernando de Páramo Gómez, Joan García González i Marina Bravo Sobrino, d’a-
quest grup parlamentari, han estat designats per a formar part de la Diputació Per-
manent.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Reg. 1469

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 76.4 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats següents d’aquest grup parlamentari han estat designats 
per a formar part de la Diputació Permanent: 

Miquel Iceta Llorens
Eva Granados Galiano
David Pérez Ibañez

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del projecte 
Actictus, de l’Hospital Sant Joan de Déu, davant la comissió que 
correspongui perquè informi sobre la situació de l’ictus infantil
356-00025/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 1375).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil 
davant la comissió que correspongui perquè informi sobre l’execució 
del pla Neucat els anys 2017 i 2018
356-00026/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs (reg. 1448).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Comissariat Europeu de l’Automòbil davant la comissió que 
correspongui perquè informi sobre la situació de la seguretat vial i 
les propostes per a millorar-la
356-00027/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs (reg. 1449).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
RACC davant la comissió que correspongui perquè informi sobre la 
situació de la seguretat vial i les propostes per a millorar-la
356-00028/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs (reg. 1450).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de 
la Generalitat, davant la comissió que correspongui perquè informi 
sobre el procés de privatització de l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00029/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 1470).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018.

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller 
d’Economia i Coneixement, davant la comissió que correspongui 
perquè informi sobre el procés de privatització de l’empresa Aigües 
Ter Llobregat
356-00030/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 1471).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018.

Sol·licitud de compareixença de Santi Vila i Vicente, exconseller de 
Territori i Sostenibilitat, davant la comissió que correspongui perquè 
informi sobre el procés de privatització de l’empresa Aigües Ter 
Llobregat
356-00031/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 1472).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’Elsa Artadi i Vila, excàrrec del 
Departament d’Economia i Coneixement, davant la comissió que 
correspongui perquè informi sobre el procés de privatització de 
l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00032/12

SOL·LICITUD 

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 1473).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller 
de Territori i Sostenibilitat, davant la comissió que correspongui 
perquè informi sobre el procés de privatització de l’empresa Aigües 
Ter Llobregat
356-00033/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 1474).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018.
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