
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 42/XII del Parlament de Catalunya, sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00065/12
Aprovació 9

Resolució 43/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Càtedra Gaudí de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya
250-00071/12
Aprovació 9

Resolució 44/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un mapa digital 
de sòl industrial i de serveis
250-00226/12
Aprovació 10

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2018, sobre la Mancomunitat de 
Municipis del Bages per al Sanejament, corresponent a l’exercici del 2015
258-00008/12
Coneixement de l’Informe 10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2018, sobre l’Institut Metropolità 
del Taxi, corresponent a l’exercici del 2016
258-00009/12
Coneixement de l’Informe 10

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 vitivinícola de Catalunya
200-00002/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de l’Hospital Joan XXIII 
de Tarragona
250-00214/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de Gramenet
250-00231/12
Esmenes presentades 12
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Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres sanitaris de l’Institut 
Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon d’atenció sanitària 061
250-00256/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució de suport a les persones que pateixen la síndrome postpòlio
250-00261/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del CAP La Sagrera, de Barcelona
250-00265/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de gènere en els pro-
tocols i els diagnòstics sanitaris
250-00266/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el consorci que ha de gestionar l’Hospital Sant Joan, 
de Reus
250-00273/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’Hospital Nadal Meroles, de Lleida
250-00274/12
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica urgent a Tarragona
250-00275/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol unificat per al trac-
tament de casos de mort perinatal
250-00305/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol específic de segui-
ment dels programes individuals d’atenció
250-00306/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de refrigeració dels 
jutjats de Sabadell
250-00307/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la necessitat urgent de millorar la seguretat pública en 
municipis de l’Alt Empordà
250-00308/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut del CAP Vallirana
250-00309/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i sanitaris per a 
persones amb discapacitat
250-00310/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la informació i la localització dels ossos del Pirineu
250-00311/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del Castell de Sant Ferran, 
de Figueres
250-00312/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les xarxes socials
250-00313/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-00314/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant 
la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
250-00315/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Catalunya
250-00316/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia de l’Hospital 
Sant Joan, de Reus
250-00317/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims d’espera per a inter-
vencions de mastectomia per a homes transsexuals i de cirurgia genital per a do-
nes transsexuals
250-00318/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en l’ensenyament
250-00319/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers al Baix Llobregat
250-00320/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i Oriola, Bon Pas-
tor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona
250-00321/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de Barcelona
250-00322/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de Ciutat Meridiana, 
Torre Baró i Vallbona de Barcelona
250-00323/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d’acces-
sibilitat
250-00324/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
250-00325/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació 
Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00326/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la connexió entre les carreteres C-17 i C-25
250-00327/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre
250-00328/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
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Proposta de resolució sobre la categorització objectiva dels gimnasos
250-00329/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la igualtat de gènere en les polítiques culturals
250-00330/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el jaciment arqueològic de la Cova Gran, de Santa Linya
250-00331/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la paralització del procés d’habilitació com a professors 
de secundària dels membres del cos de mestres de primària
250-00332/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge corporativa
250-00333/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la inclusió del criteri de cardiopatia congènita en la 
preinscripció i la matrícula dels alumnes en els centres educatius de Catalunya
250-00334/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre d’atenció primària al 
barri de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat
250-00335/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència Ca n’Oliveres, a Es-
plugues de Llobregat
250-00336/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre 
hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
250-00337/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern
250-00338/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials de primària i d’es-
pecialistes al CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels Horts
250-00339/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball sobre la gestió i el 
finançament del sistema de vies de transport per carretera d’altes prestacions
250-00340/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats que arriben a 
Catalunya
250-00341/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del transport assequible
250-00343/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el Cos Europeu de Solidaritat
250-00344/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre les funcions de l’Agència Catalana de Certificació Cat-
Cert
250-00345/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat transfronterera
250-00346/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a 
l’atenció a les persones transgènere
250-00347/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la humanització del protocol d’intervenció per cesària
250-00348/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda
250-00349/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre Aturem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
250-00350/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el fons de l’editorial Anagrama
250-00351/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques públiques de la 
Generalitat
250-00352/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig
250-00353/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al 
districte de Ciutat Vella de Barcelona
250-00354/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’impuls de projectes per a prevenir la violència mas-
clista en dones i joves
250-00355/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia dels dies 6 i 7 
de setembre de 2017
250-00356/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les disposicions legals 
en matèria de tributs propis de la Generalitat
250-00357/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre les línies d’ESO de l’Institut Antoni de Martí i Franquès, 
de Tarragona
250-00358/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’avaluació i el seguiment del compliment de la neutra-
litat en l’espai públic per la Generalitat
250-00359/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball de les cam-
breres de pis
250-00360/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Esparreguera
250-00361/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista
250-00362/12
Presentació: GP CatECP 33

Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2 entre Lleida i les 
Borges Blanques
250-00363/12
Presentació: GP CatECP 34

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 16/2018, sobre l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016
256-00012/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 35
Termini per a proposar compareixences 35

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del 
sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016
256-00013/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 35
Termini per a proposar compareixences 36

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les pri-
meres accions del Departament en aquesta legislatura
355-00018/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 37

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent al 2017
334-00028/12
Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 37
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, el lloc de 
treball de secretari o secretària del lletrat o lletrada major
500-00001/12
Convocatòria 38

Cessament en les seves actuals funcions d’una funcionària de carrera
Acord 41

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 42
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 42/XII del Parlament de Catalunya, sobre les torres 
elèctriques de Rubí
250-00065/12

APROVACIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 3, 13.09.2018, DSPC-C 55

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 13 de setem-
bre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les torres elèctriques 
de Rubí (tram. 250-00065/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Par-
lamentari Republicà (reg. 8301).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir de manera immediata tots 

els convenis signats amb tots els agents implicats amb relació a la conveniència del 
desplaçament o el soterrament de les línies elèctriques que passen per Rubí (Vallès 
Occidental), Red Eléctrica de España, les empreses propietàries de les línies elèctri-
ques i l’Institut Català d’Energia.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; la presidenta de la Comissió, 

Laura Vílchez Sánchez

Resolució 43/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Càtedra Gaudí 
de la Universitat Politècnica de Catalunya
250-00071/12

APROVACIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 3, 13.09.2018, DSPC-C 55

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 13 de setembre 
de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la Càtedra Gaudí de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (tram. 250-00071/12), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 8303).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·laborar amb la Càtedra Gaudí 

de la Universitat Politècnica de Catalunya per a fer possible el seu objectiu d’inven-
tariar, catalogar i digitalitzar el fons Gaudí amb criteris científics i amb relació a les 
línies acadèmiques i de recerca que promou la càtedra.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; la presidenta de la Comissió, 

Laura Vílchez Sánchez
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Resolució 44/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un 
mapa digital de sòl industrial i de serveis
250-00226/12

APROVACIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 3, 13.09.2018, DSPC-C 55

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 13 de setem-
bre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
mapa digital de sòl industrial i de serveis (tram. 250-00226/12), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 14813).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc del Pacte Nacional per a 

la Indústria, a: 
a) Actualitzar, presentar i publicar en el Sistema d’informació de polígons d’ac-

tivitat econòmica les dades corresponents al tercer trimestre del 2018 per mitjà d’un 
mapa digital del sòl industrial i de serveis de tot el territori, amb les dades generals, 
urbanístiques, d’activitat i serveis, d’equipaments i infraestructures, per a disposar 
d’una informació homogènia que contribueixi a la classificació, la millora de la ges-
tió i la comercialització conjunta.

b) Presentar durant el 2018 el Pla d’impuls i modernització dels espais industrials 
i logístics previst, per a impulsar la competitivitat dels espais per a les activitats eco-
nòmiques a Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
El secretari en funcions de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; la presidenta 

de la Comissió, Laura Vílchez Sánchez

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2018, sobre 
la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, 
corresponent a l’exercici del 2015
258-00008/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2018, sobre 
l’Institut Metropolità del Taxi, corresponent a l’exercici del 2016
258-00009/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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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 vitivinícola de Catalunya
200-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 15940).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.09.2018 al 25.09.2018).
Finiment del termini: 26.09.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 15946).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.09.2018 al 25.09.2018).
Finiment del termini: 26.09.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
250-00214/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15378 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15378)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a, en el marc del 
procés d’actualització de les estratègies de planificació i ordenació professionals que 
durà a terme el Departament de Salut amb la participació dels principals agents 
del sistema públic de salut, i on s’abordarà de una manera específica els sistemes 
de captació i retenció de talent, identificar els instruments necessaris per afavorir 
la retenció de talent en els hospitals de la xarxa pública, amb especial èmfasi en els 
hospitals de fora de la demarcació de Barcelona.
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Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00231/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15379 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15379)

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

1. Garantir l’atenció hospitalària pública de qualitat de la ciutadania de San-
ta Coloma, a través de l’Hospital de l’Esperit Sant i l’Hospital Germans Trias, de-
penent del problema de salut del pacient, assegurant l’atenció en el dispositiu més 
adequat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Dotar al municipi d’un CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària) que ofe-
reixi una atenció de qualitat a aquelles persones amb malalties cròniques que ne-
cessiten observació mèdica temporal, afavorint així la reducció de les situacions de 
col·lapse als hospitals, si els criteris d’ordenació de l’atenció continuada i urgent es-
tablerts al PLANUC així ho determinen.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Garantir l’atenció de qualitat a la població que requereixi els serveis de cures 
intensives a través de la coordinació entre l’hospital Germans Trias i l’Esperit Sant.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Garantir la qualitat de l’atenció maternoinfantil de la població de Santa Colo-
ma a través de l’aliança entre l’Hospital Germans Trias i l’Esperit Sant.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

5. Assegurar la qualitat i l’accessibilitat a l’atenció primària que rep la ciutada-
nia de Santa Coloma, a través de la coordinació entre els diferents centres sanitaris 
del municipi.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

6. Portar a termes les accions necessàries per reduir les llistes d’espera tant en 
metges de família i pediatria com les dels i les especialistes de proves diagnòstiques 
i intervencions quirúrgiques.
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Continuar implementant les accions necessàries per reduir el temps d’espera tant 
per a visites a metges de família i pediatria com les dels i les especialistes de proves 
diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres 
sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15380 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15380)

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

1. Encarregar al CatSalut l’elaboració d’un informe per a determinar i quantifi-
car les necessitats que tenen els centres del SISCAT per a poder afrontar el mante-
niment i la reposició del seu equipament.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt

A partir de l’aprovació del pressupost 2019 i de la concreció dels recursos dis-
ponibles, d’acord amb les conclusions a què arribi l’informe esmentat en el punt 
anterior, iniciar els treballs per tal de dissenyar i consensuar, amb tots els actors 
implicats, un escenari pluriennal per a la renovació i actualització de l’equipament 
tecnològics dels centres del SISCAT.

Esmena 3
GP Republicà (3)
De modificació

4. Presentar a la Comissió de Salut en un termini de sis mesos des de l’aprovació 
d’aquesta resolució els resultats de l’anàlisi de situació de l’equipament tecnològic 
dels centres del SISCAT i les línies estratègiques per a l’abordatge de la seva reno-
vació.

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15381 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15381)

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

2. Trasladar al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
este problema a fin de que se mejoren los procedimientos de acreditación y super-
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visión de centros sanitarios, así como de la publicidad sanitaria que se emita desde 
ellos.

Traslladar al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social aquest problema a 
fi que es millorin els procediments de acreditació i supervisió de centres sanitaris, 
així com de la publicitat comercial que s’emeti des d’ells.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Promoure que el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, com a 
òrgan institucional de representació del sector en la defensa dels interessos profes-
sionals dels col·legiats i la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels 
serveis dels seus col·legiats, assumeixi les valoracions dels tractaments rebuts pels 
afectats per iDental, que aquests puguin necessitar com a prova.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició i supressió

4. Constituir una mesa d’experts independents, integrada per representants de 
tots els sectors implicats (associacions d’usuaris, col·legis i associacions professio-
nals, representants de l’administració judicial, sanitària i de consum) a fi de: (i) 
determinar si l’administració de la Generalitat de Catalunya ha pogut incórrer en 
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques obligades a efectuar 
tasques d’inspecció i supervisió en l’àmbit sanitari; (ii) informar, en el seu cas, sobre 
les possibles respostes legals dirigides a rescabalar als afectats dels danys ocasionats 
com a conseqüència del funcionament normal o anormal de l’administració pública.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon d’atenció 
sanitària 061
250-00256/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15382 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15382)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

1. Establir la gratuïtat del telèfon 061, utilitzat en l’actualitat com un dels siste-
mes d’atenció sanitària, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Informar en seu parlamentària un cop s’hagi fet efectiva dita modificació ta-
rifària.
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Proposta de resolució de suport a les persones que pateixen la 
síndrome postpòlio
250-00261/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15383 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15383)

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

1. S’estableixin hospitals del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Ca-
talunya (SISCAT) arreu del territori com a Centres de Referència per a donar aten-
ció a les persones afectades per la poliomielitis i la síndrome postpòlio.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió

2. Es garanteixi que les persones afectades per la poliomielitis i la síndrome 
postpòlio rebin periòdicament, des del sistema sanitari públic, els adequats tracta-
ments de rehabilitació, i que rebin les ajudes tècniques acords a les necessitats del 
pacient.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició

4. Plantegi al govern espanyol que els efectes tardans de la pòlio siguin presos 
en consideració com a condició patològica dolorosa i invalidant, igual que l’edat i 
condició dels afectats.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del CAP La Sagrera, 
de Barcelona
250-00265/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15384 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15384)

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

1. Realitzar un estudi, en el marc de l’estratègia Nacional d’Atenció Primària i 
Salut Comunitària, sobre les necessitats de Pediatria en l’Atenció Primària a Bar-
celona.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Presentar un informe a la Comissió de Salut del Parlament, relatiu a l’organit-
zació actual dels serveis de pediatria en el marc del Consorci Sanitari de Barcelona.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Continuar dotant al CAP de La Sagrera de Barcelona d’un servei de Pediatria 
en relació amb el volum de població atesa.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Presentar davant la Comissió de Salut, durant el primer semestre de 2019, les 
conclusions de la Comissió Tècnica d’Atenció pediàtrica que s’estan debatent en el 
marc de l’Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària.

Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de 
gènere en els protocols i els diagnòstics sanitaris
250-00266/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15385 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, (REG. 15385)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incorporar la ves-
sant de gènere en la pràctica sanitària per garantir la perspectiva de gènere en els 
diagnòstics i en els tractaments, tal i com està previst al Pla de treball del Departa-
ment de Salut.

Proposta de resolució sobre el consorci que ha de gestionar 
l’Hospital Sant Joan, de Reus
250-00273/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15386 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15386)

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

1. Constituir i posar en marxa a la major brevetat possible i en un termini màxim 
de tres mesos el Consorci que han de formar la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament de Reus per a gestionar l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR).
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Analitzar com s’assumirà el dèficit acumulat per l’HUSJR en el marc de crea-
ció del Consorci entre la Generalitat i l’Ajuntament de Reus.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició i supressió 

3. Iniciar els tràmits per a formalitzar i fer efectiva la compra per part de la 
Generalitat de l’empresa municipal de Reus «Gestió Comarcal Hospitalària SA» 
(GECOHSA), en un termini no superior a sis mesos.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Retre comptes dels resultats de totes aquestes accions a la Comissió de Salut 
un cop s’hagin formalitzat.

Proposta de resolució sobre l’Hospital Nadal Meroles, de Lleida
250-00274/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15387 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 15387)

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

1. Realitzar un pla d’adequació de la dotació de les plantilles de l’Hospital Nadal 
Meroles de Lleida, tenint especial cura del torn de nit.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió

2. Realitzar un informe i presentar-lo a la Comissió de Salut, en el termini mà-
xim de sis mesos, a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, detallant les mesures 
i solucions que s’ha determinat prendre.
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Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica urgent a Tarragona
250-00275/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15388 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 15388)

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

1. Continuar implementant el Pla de Contingència del Camp de Tarragona, com 
a instrument de planificació dels diferents dispositius del territori, en el marc del Pla 
Nacional d’Urgències de Catalunya i presentar-lo en la Comissió de Salut en el ter-
mini màxim de sis mesos, a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Garantir l’atenció pediàtrica a la població de la ciutat de Tarragona durant les 
vint-i-quatre hores del dia, els 365 dies de l’any.

Esmena 3
GP Republicà (3)
De modificació

3. Constituir una comissió tècnica i un pla d’actuació, en el marc de l’ENAPISC, 
elaborat juntament amb la Societat Catalana de Pediatria, per a la millora d’aquesta 
situació a Catalunya.

Esmena 4
GP Republicà (4)
De modificació i d’addició

4. Dimensionar correctament les plantilles assistencials a Tarragona, per tal de 
millorar la resposta a les necessitats de les urgències, seguint l’estratègia establerta 
al PLANUC i ENAPISC.

Esmena 5
GP Republicà (5)
De modificació

5. Obrir el CAP Muralles de Tarragona durant vint-i-quatre hores els caps de 
setmana, si els criteris establerts en el Pla Nacional d’Urgències així ho determinen.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol 
unificat per al tractament de casos de mort perinatal
250-00305/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16016; 16166).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Correcció d'errades
Nota adhesiva
– La Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica urgent a Tarragona (250-00275/12), ha estat modificada en el BOPC 157, pàg. 12
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol 
específic de seguiment dels programes individuals d’atenció
250-00306/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16017; 16167).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de 
refrigeració dels jutjats de Sabadell
250-00307/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16018; 16168).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat urgent de millorar la 
seguretat pública en municipis de l’Alt Empordà
250-00308/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16019; 16169).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut del 
CAP Vallirana
250-00309/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16020; 16170).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i 
sanitaris per a persones amb discapacitat
250-00310/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16021; 16171).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la informació i la localització dels ossos 
del Pirineu
250-00311/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16022; 16172).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del Castell de 
Sant Ferran, de Figueres
250-00312/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16023; 16173).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les 
xarxes socials
250-00313/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16024; 16174).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-00314/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16025; 16175).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència d’un 
acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques
250-00315/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16026; 16176).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Catalunya
250-00316/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15954; 16027; 16177).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia 
de l’Hospital Sant Joan, de Reus
250-00317/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16028; 16178).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims 
d’espera per a intervencions de mastectomia per a homes 
transsexuals i de cirurgia genital per a dones transsexuals
250-00318/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15955; 16029; 16179).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en 
l’ensenyament
250-00319/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 16030).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers al Baix 
Llobregat
250-00320/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15956; 16031; 16180).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i 
Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona
250-00321/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15957; 16032; 16181).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de 
Barcelona
250-00322/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15958; 16033; 16183).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de Barcelona
250-00323/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15959; 16034; 16184).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 
13/2014, d’accessibilitat
250-00324/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15960; 16035; 16185).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la C-1415b al pas per Santa Eulàlia de 
Ronçana
250-00325/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15961; 16036; 16186).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de 
l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00326/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15962; 16037; 16187).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la connexió entre les carreteres C-17 i 
C-25
250-00327/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15963; 16038; 16188).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00328/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16039; 16189).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la categorització objectiva dels 
gimnasos
250-00329/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16040; 16190).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la igualtat de gènere en les polítiques 
culturals
250-00330/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15964; 16041; 16191).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el jaciment arqueològic de la Cova Gran, 
de Santa Linya
250-00331/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 15965; 16042; 16192).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.09.2018 al 27.09.2018).
Finiment del termini: 28.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la paralització del procés d’habilitació 
com a professors de secundària dels membres del cos de mestres de 
primària
250-00332/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge 
corporativa
250-00333/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la inclusió del criteri de cardiopatia 
congènita en la preinscripció i la matrícula dels alumnes en els 
centres educatius de Catalunya
250-00334/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre d’atenció 
primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat
250-00335/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència  
Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
250-00336/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències 
de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna 
a Sant Feliu de Llobregat
250-00337/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern
250-00338/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials de 
primària i d’especialistes al CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels 
Horts
250-00339/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball sobre la 
gestió i el finançament del sistema de vies de transport per carretera 
d’altes prestacions
250-00340/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.



BOPC 153
20 de setembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 27 

Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats 
que arriben a Catalunya
250-00341/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del 
transport assequible
250-00343/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.
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Proposta de resolució sobre el Cos Europeu de Solidaritat
250-00344/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre les funcions de l’Agència Catalana de 
Certificació CatCert
250-00345/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat transfronterera
250-00346/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei 
11/2014 pel que fa a l’atenció a les persones transgènere
250-00347/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la humanització del protocol 
d’intervenció per cesària
250-00348/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda
250-00349/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre Aturem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
250-00350/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.
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Proposta de resolució sobre el fons de l’editorial Anagrama
250-00351/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques 
públiques de la Generalitat
250-00352/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig
250-00353/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona
250-00354/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre l’impuls de projectes per a prevenir la 
violència masclista en dones i joves
250-00355/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia 
dels dies 6 i 7 de setembre de 2017
250-00356/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs propis de la Generalitat
250-00357/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.
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Proposta de resolució sobre les línies d’ESO de l’Institut Antoni de 
Martí i Franquès, de Tarragona
250-00358/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre l’avaluació i el seguiment del 
compliment de la neutralitat en l’espai públic per la Generalitat
250-00359/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball de les cambreres de pis
250-00360/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Esparreguera
250-00361/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.09.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2018 al 02.10.2018).
Finiment del termini: 03.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista
250-00362/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 16197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’augment de la violència feixista, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat diumenge 9 de setembre, el partit extraparlamentari Vox va convocar 

a la ciutat de Barcelona una mobilització que va rebre el suport del conjunt d’orga-
nitzacions i partits polítics de l’extrema dreta, amb assistents vinguts d’arreu del 
territori espanyol: Democracia Nacional, Generación Identitaria, Frente Visigodo, 
La Falange i España 2000, entre d’altres, van manifestar-se per Barcelona. Si no 
hagués estat pel cordó policial, nombrosos membres d’aquestes organitzacions hau-
rien agredit les manifestants antifeixistes de la mobilització paral·lela convocada per 
Unitat contra el Racisme i la Xenofòbia.

Tal com ja ha succeït en els darrers mesos, però, una vegada desconvocada la 
mobilització es van registrar dues agressions, una al Poble-sec i una al Clot, per 
part d’assistents a la mobilització. En la primera, un dels agressors és un militant de 
Democracia Nacional, involucrat a l’atac al casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris 
al mes de juliol; en el segon cas, els denunciats parlaven també d’un component ho-
mòfob en l’agressió.

L’extrema dreta no pot actuar impunement, i no podem abaixar la guàrdia davant 
agressions com les del 9 de setembre, així com en casos com el de l’esmentat atac al 
Casal Tres Voltes Rebel, en el qual, després d’aparèixer unes pintades d’extrema dre-
ta a la façana de l’edifici del casal i en un parell d’equipaments municipals, quinze 
persones d’estètica neonazi van irrompre una vegada desconvocada la manifestació 
de rebuig a les pintades, tot portant armes blanques visibles (ganivets, porres i, fins 
i tot, martells) i atacant amb pedres i cadires metàl·liques. O com el cas de l’agressió 
al fotoperiodista Jordi Borràs, qui va patir una fractura al nas a causa de l’atac d’una 
persona, un inspector destinat a la Brigada Provincial d’Informació de la Policia Na-
cional al crit de «viva España y viva Franco».

No podem restar impassibles davant de la proliferació de la impunitat feixista 
i de l’ocupació de l’espai públic per part d’aquests grups d’extrema dreta. Aturar 
aquesta proliferació d’accions, protegint la neutralitat de l’espai públic, és responsa-
bilitat de tots i totes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. Fer una mostra clara de rebuig a la violència dels grups d’extrema dreta que 

actuen al territori català, i que realitzen una ocupació de l’espai públic.
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2. Dissenyar i millorar les eines de les quals disposen els Mossos d’Esquadra a 
l’hora d’actuar contra la violència de l’extrema dreta, tot millorant els operatius de 
prevenció i actuació.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2 
entre Lleida i les Borges Blanques
250-00363/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 16217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre les bonificacions a l’AP-2 Lleida-Borges Blanques, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consell de Ministres del Govern de l’Estat ha aprovat un Reial Decret que 

dona llum verda a les bonificacions per desviar el trànsit pesant de la carretera 
N-240 entre les Borges Blanques, Montblanc i el Pla de Santa Maria. La Ministra 
portaveu del govern espanyol ha manifestat que l’executiu ha «agilitzat» la mesura 
atesa l’afectació que té la circulació dels camions per «les poblacions rurals» i per 
«evitar la sinistralitat».

Aquestes mesures han deixat fora la prohibició de la circulació de camions a la 
N-240 que uneix la capital del Segrià amb la capital de les Garrigues, el més transitat 
i especialment negre, en una decisió que les plataformes ciutadanes que porten mani-
festant-se des de fa anys amb talls de carretera a l’alçada de Juneda han qualificat de 
«discriminació» per als habitants de les Garrigues, el Segrià i el Pla d’Urgell. Alhora, 
constaten i denuncien que l’entrada en vigor de la mesura ha provocat una intensifi-
cació exagerada de camions al tram de carretera comarcal C-233 entre el peatge de 
l’AP-2 de les Borges Blanques i l’accés a l’N-240, fet que no només no suposa cap mi-
llora en el trànsit, sinó que ha generat una forma de circular de camions més amunte-
gada i, per tant, amb un increment de possibles avançaments de risc per als turismes.

No obstant, el fet que aquest tram quedés fora de les bonificacions del Govern cen-
tral té la seva raó en el fet que la Generalitat de Catalunya, en el moment de la nego-
ciació amb el Ministeri de Foment, el va deixar d’una manera injustificada fora de les 
peticions (ben al contrari del tram Montblanc - Pla de Santa Maria, reivindicat des de 
l’Ajuntament de Valls i en el qual la incidència de la sinistralitat era gairebé inexistent).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Cursar davant l’Estat la petició d’ampliació de la bonificació al tram entre So-

ses i les Borges Blanques de l’AP-2.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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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 16/2018, sobre 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2016
256-00012/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 16065 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 18.09.2018

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 16/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya, exercici 2016.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 12 de setembre de 2018
Jordi Pons i Novell, síndic major suplent

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment 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 21.09.2018 al 05.10.2018).
Finiment del termini: 08.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la 
reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als 
exercicis del 2010 al 2016
256-00013/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 16068 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 18.09.2018

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 17/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a la reestructuració 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2010-2016.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/273881.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/273881.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/273882.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/273882.pdf
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Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 12 de setembre de 2018
Jordi Pons i Novell, síndic major suplent

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment 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 21.09.2018 al 05.10.2018).
Finiment del termini: 08.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre les primeres accions del Departament en aquesta legislatura
355-00018/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Salut (reg. 16203).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 13.09.2018.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent 
al 2017
334-00028/12

PRESENTACIÓ: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Reg. 16223 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Justícia: Mesa del Parlament, 

18.09.2018

Al president del Parlament
Molt Honorable president,
Poso a la vostra disposició la Memòria d’activitat dels òrgans judicials a Catalu-

nya corresponent a l’any 2017.
El document recull les dades d’activitat, anàlisi de situació i les més urgents ne-

cessitats tant de planta i demarcació, com d’organització i de recursos humans.
D’acord amb la previsió recollida a l’article 59.5 de l’Estatut de Catalunya, resto 

a la disposició seva i de la Càmera per tal de presentar la memòria adjunta al conjunt 
de representants al Parlament.

Cordialment,

Barcelona, 12 de setembre de 2018
Jesús M.ª Barrientos Pacho, president del Tribunal Superior de Justícia de Ca-

talunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.



BOPC 153
20 de setembre de 2018

4.90.10. Càrrecs i personal 38

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure 
designació, el lloc de treball de secretari o secretària del lletrat  
o lletrada major
500-00001/12

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 18.09.2018

Secretaria General
Acord de convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure desig-

nació, el lloc de treball de secretari o secretària del lletrat o lletrada major del Par-
lament de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva el lloc de treball secretari o secre-
tària del lletrat o lletrada major; vista la proposta del secretari general per a pro-
veir-lo, i d’acord amb el que disposen els articles 1.2, 59, 63 i 64 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

La Mesa del Parlament, fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda
1. Convocar el lloc de treball de secretari o secretària del lletrat o lletrada major 

del Parlament de Catalunya, de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C1, nivell 9), per a proveir-lo definitiva-
ment pel sistema de lliure designació, d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’an-
nex.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general 

Annex 

Bases

1. Lloc de treball
Es convoca el lloc de treball de secretari o secretària del lletrat o lletrada major 

del Parlament de Catalunya, de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (grup C1, nivell 9), 
per a proveir-lo definitivament pel sistema de lliure designació.
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2. Contingut funcional
Les funcions que s’han d’exercir en el lloc de treball objecte de provisió consis-

teixen a donar suport i assistència administratius al lletrat o lletrada major, i recollir 
i ordenar documentació jurídica en diverses llengües.

3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de 

l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Par-
lamentaris del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions 
que estableixen aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els punts 
següents: 

3.1.1. El personal funcionari a què fa referència la base 3.1 es pot trobar, respecte 
a l’Administració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions admi-
nistratives que estableix la normativa vigent.

3.1.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que 
estan en suspensió d’ocupació, els que han estat traslladats de llocs de treball ni els 
que han estat destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expe-
dient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que estan en 
una situació altra que la de servei actiu, si no hi han romàs el temps mínim exigit 
per a reingressar al servei actiu.

3.2. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitza el 
termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 i s’han de continuar 
complint fins a la data de la presa de possessió.

4. Sol·licituds i documentació
4.1. Per a participar en aquesta convocatòria, s’ha de presentar al Registre de la 

Secretaria General del Parlament de Catalunya, en el termini de cinc dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, la documentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació, que ha d’anar adreçada a la Direcció de Govern 
Interior - Departament de Recursos Humans i s’ha de formalitzar segons el model 
normalitzat que està a disposició de les persones interessades al Departament de Re-
cursos Humans i que també es pot obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum amb les dades professionals, degudament acreditades, que tin-
guin relació amb el lloc de treball convocat.

c) Els certificats acreditatius dels serveis prestats i altres dades que s’incloguin 
al currículum presentat i que constin a l’expedient personal corresponent, o bé una 
còpia de la sol·licitud d’aquests certificats adreçada a la Direcció de Govern Inte-
rior - Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya o a l’òrgan 
competent en matèria de personal de les administracions públiques corresponents.

4.2. Les certificacions s’han expedir referides a la data de publicació d’aquesta 
convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

5. Criteris professionals
S’han de tenir en compte l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat dels 

candidats per a ocupar el lloc de treball convocat, d’acord amb la descripció del lloc.

6. Sistemes d’acreditació
Els participants han d’acreditar documentalment les dades professionals que al-

leguin dins el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1, sens 
perjudici que se’ls pugui demanar els aclariments o les justificacions que calguin 
per a verificar-les.
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7. Informe previ al nomenament
7.1. El lletrat o lletrada major ha d’emetre un informe previ al nomenament, amb 

relació al candidat o candidata que es consideri més adient, tenint en compte crite-
ris de mèrit i capacitat discrecionalment apreciats. Amb aquesta finalitat, es poden 
utilitzar els mitjans d’acreditació que es considerin necessaris.

7.2. El lletrat o lletrada major pot proposar que es declari deserta la provisió del 
lloc, malgrat l’existència de candidats que compleixin els requisits mínims exigits, 
si cap d’ells no és considerat adequat per al lloc de treball.

8. Resolució de la convocatòria
8.1. Aquesta convocatòria s’ha de resoldre en el termini d’un mes a comptar 

de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que 
s’acordi de prorrogar el termini per causes motivades.

8.2. Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació als aspirants 
s’han de fer públiques, en general, al tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya i 
a la intranet del Parlament.

8.3. La Mesa, davant l’informe preceptiu i previ del lletrat o lletrada major, titu-
lar del centre gestor on està adscrit el lloc convocat, ha de resoldre aquesta convoca-
tòria, mitjançant l’acord de nomenament corresponent. La resolució de la convocatò-
ria amb l’acord de nomenament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya.

9. Règim d’impugnacions
Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució de la con-

vocatòria, que posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden in-
terposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de la publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

10. Renúncies a les destinacions adjudicades
10.1. Els candidats que no obtinguin destinació en aquesta convocatòria es man-

tindran en el lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa que corres-
pongui.

10.2. La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una 
altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública efectuada en el ma-
teix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, per haver passat a una situació 
altra que la d’actiu o per causes excepcionals, degudament justificades i apreciades 
per l’òrgan convocant.

10.3. La sol·licitud de renúncia a la destinació s’ha de formular, per escrit i amb 
indicació del motiu, davant l’òrgan convocant, i s’ha de presentar en el moment en 
què es doni la causa que la motiva i, en tot cas, abans dels terminis de cessament i 
presa de possessió.

11. Compatibilitat
11.1. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té 

reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment 
que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitats que estableix la norma-
tiva.

11.2. No obstant el que estableix la base 11.1, si el nou lloc pot ésser declarat 
compatible en el termini de deu dies a comptar del començament del termini de 
presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini 
s’entén prorrogat fins que no es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.
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12. Terminis de formalització del cessament i la presa de possessió
12.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de tre-

ball anterior.
12.2. Als efectes de facilitar i coordinar la gestió dels diversos centres gestors 

i permetre la cobertura completa dels serveis públics, els cessaments i les preses 
de possessió del funcionari o funcionària destinat mitjançant aquesta convocatòria 
s’han d’efectuar de la manera següent: 

12.2.1. El funcionari o funcionària cessa en el lloc de treball que ocupi l’endemà 
de la publicació de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya.

12.2.2. La presa de possessió a la nova destinació s’efectua l’endemà del cessa-
ment.

12.2.3. Si la resolució de la convocatòria comporta el reingrés al servei actiu, la 
presa de possessió s’efectua el segon dia hàbil següent a la data de publicació del 
nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

12.2.4. Tant els terminis de presa de possessió com de cessament poden ésser 
prorrogats en els casos que estableix la normativa vigent.

Cessament en les seves actuals funcions d’una funcionària de 
carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 18.09.2018

Secretaria general
La Mesa del Parlament, en la sessió del 8 de maig de 2007, va acordar nomenar 

definitivament, pel sistema de lliure designació, Rosa Maria Sala Carbó secretària 
del lletrat major, amb efectes a partir del 15 de maig de 2007.

Vista la proposta de cessament emesa pel lletrat major, en data 12 de setembre 
de 2018.

De conformitat amb l’article 99.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els funcionaris 
nomenats per a llocs de treball pel procediment de lliure designació podran ésser 
cessats amb caràcter discrecional pel mateix òrgan que els va nomenar.

D’acord amb l’article 99.2 d’aquest decret, els funcionaris que han cessat dis-
crecionalment de llocs de lliure designació, mentre no obtinguin un altre lloc amb 
destinació definitiva, restaran a disposició del secretari general, el qual els atribuirà 
amb caràcter provisional un altre lloc de treball o l’exercici de funcions adients al 
seu cos o a la seva escala.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Fer cessar Rosa Maria Sala Carbó en les seves actuals funcions com a secretà-

ria del lletrat major, amb efectes de l’1 d’octubre de 2018, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
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tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Alba Rincón Pérez com a personal eventual 
del Parlament de Catalunya
El 17 de setembre de 2018, el secretari segon de la Mesa del Parlament proposa 

nomenar Alba Rincón Pérez secretària de la Secretaria Segona de la Mesa del Par-
lament, com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Alba Rincón Pérez secretària de la Secretaria Segona de la Mesa del 

Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 18 de setembre de 2018, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió
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