
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 61/XII del Parlament de Catalunya, sobre la carretera C-352 al pas per 
Granollers, o ronda Sud
250-00110/12
Aprovació 15

Resolució 62/XII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte d’ampliació de la 
carretera C-16 entre Berga i Bagà
250-00161/12
Aprovació 15

Resolució 63/XII del Parlament de Catalunya, sobre les obres de millora de la car-
retera C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00164/12
Aprovació 16

Resolució 64/XII del Parlament de Catalunya, sobre el balanç del desplegament de 
la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya
250-00147/12
Aprovació 16

Resolució 65/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement oficial de l’Ofi-
cina Local d’Habitatge de Lloret de Mar
250-00159/12
Aprovació 17

Resolució 66/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estat de conservació dels ha-
bitatges del barri dels Merinals, de Sabadell
250-00205/12
Aprovació 18

Resolució 67/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de les comuni-
cacions ferroviàries d’alta velocitat a Lleida
250-00009/12
Aprovació 18

Resolució 68/XII del Parlament de Catalunya, sobre la connexió amb trens Avant 
entre Lleida, Girona i Tarragona i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00027/12
Aprovació 19

Resolució 78/XII del Parlament de Catalunya, sobre els sistemes de protecció per a 
motoristes a la xarxa de carreteres
250-00095/12
Aprovació 19

Resolució 79/XII del Parlament de Catalunya, sobre la carretera B-500 al pas per 
Sant Fost de Campsentelles
250-00098/12
Aprovació 20
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies 
alimentàries
250-00248/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió en infància
250-00252/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre el Codi risc de suïcidi
250-00287/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre l’abordatge multidisciplinari del dolor crònic no onco-
lògic en els pacients amb prescripció d’opiacis
250-00288/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida’m»
250-00289/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets dels ciutadans atesos als 
centres d’urgències d’atenció primària
250-00301/12
Esmenes presentades 24

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 24

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 25

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 25

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 25

Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut del CAP Vallirana
250-00309/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

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 25

Proposta de resolució sobre la informació i la localització dels ossos del Pirineu
250-00311/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26
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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 26

Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les xarxes socials
250-00313/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-00314/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

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 26

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Catalunya
250-00316/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

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 27

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 27

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers al Baix Llobregat
250-00320/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

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 27

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de Barcelona
250-00322/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

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 28

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 28

Proposta de resolució sobre la C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
250-00325/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

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 28

Proposta de resolució sobre la connexió entre les carreteres C-17 i C-25
250-00327/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

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 29
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Proposta de resolució sobre la categorització objectiva dels gimnasos
250-00329/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la igualtat de gènere en les polítiques culturals
250-00330/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el jaciment arqueològic de la Cova Gran, de Santa Linya
250-00331/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge corporativa
250-00333/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència Ca n’Oliveres, a Es-
plugues de Llobregat
250-00336/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern
250-00338/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats que arriben a 
Catalunya
250-00341/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del transport assequible
250-00343/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el Cos Europeu de Solidaritat
250-00344/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre les funcions de l’Agència Catalana de Certificació Cat-
Cert
250-00345/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32
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Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat transfronterera
250-00346/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la humanització del protocol d’intervenció per cesària
250-00348/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda
250-00349/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre Aturem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
250-00350/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el fons de l’editorial Anagrama
250-00351/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques públiques de la 
Generalitat
250-00352/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig
250-00353/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al 
districte de Ciutat Vella de Barcelona
250-00354/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’impuls de projectes per a prevenir la violència mas-
clista en dones i joves
250-00355/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia dels dies 6 i 7 
de setembre de 2017
250-00356/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre les línies d’ESO de l’Institut Antoni de Martí i Franquès, 
de Tarragona
250-00358/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball de les cam-
breres de pis
250-00360/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Esparreguera
250-00361/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/12
Ratificació de la presidenta i elecció de la secretària 36

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la 
renda garantida de ciutadania
354-00011/12
Acord sobre la sol·licitud 36

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Jus-
tícia sobre el tracte de favor en el règim de visites dels interns acusats de rebel·lió 
o malversació pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris
354-00025/12
Retirada de la sol·licitud 36

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
les accions de la Direcció General
356-00011/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del Col-
legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliquin l’informe sobre l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona 
per part del llevador
356-00014/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi so-
bre la gestió de la Direcció General amb relació als menors extutelats o emparats
356-00018/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença d’una representació del projecte Actictus, de l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació 
de l’ictus infantil
356-00025/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la recuperació de l’estructura i els programes de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya i sobre els programes de salut comunitària
356-00038/12
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença del responsable del Servei Català de la Salut, com a 
membre del Comitè de Direcció de l’Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Sa-
lut Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la implantació de 
l’Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària
356-00039/12
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Institut Català de la Salut davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures previstes per a compensar 
els treballadors que van cobrir serveis mínims i que van treballar durant la vaga del 
3 d’octubre de 2017
356-00073/12
Rebuig de la sol·licitud 38
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Sant Hospital, de la 
Seu d’Urgell, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hos-
pital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de 
millorament i pressupost
356-00077/12
Rebuig de la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Puigcerdà davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00078/12
Rebuig de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal del Pallars 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00079/12
Rebuig de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Espitau Val d’Aran davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00080/12
Rebuig de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Santa Maria, de Llei-
da, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament 
i pressupost
356-00081/12
Rebuig de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Arnau de Vilanova, de 
Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millo-
rament i pressupost
356-00082/12
Rebuig de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença del director gerent del Pius Hospital de Valls davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00083/12
Rebuig de la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Joan, de Reus, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00084/12
Rebuig de la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital del Vendrell davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00085/12
Rebuig de la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Pau i Santa Te-
cla, de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats 
de millorament i pressupost
356-00086/12
Rebuig de la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Joan XXIII, de Tarra-
gona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament 
i pressupost
356-00087/12
Rebuig de la sol·licitud 40
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millo-
rament i pressupost
356-00088/12
Rebuig de la sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal d’Amposta 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00089/12
Rebuig de la sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00090/12
Rebuig de la sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Figueres davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00091/12
Rebuig de la sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Palamós davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00092/12
Rebuig de la sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Jaume, d’Olot, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00093/12
Rebuig de la sol·licitud 42

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hos-
pital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de 
millorament i pressupost
356-00094/12
Rebuig de la sol·licitud 42

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Santa Caterina, de 
Salt, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament 
i pressupost
356-00095/12
Rebuig de la sol·licitud 42

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, 
de Calella, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millo-
rament i pressupost
356-00096/12
Rebuig de la sol·licitud 42

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal de Blanes 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00097/12
Rebuig de la sol·licitud 42

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital d’Igualada davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00098/12
Rebuig de la sol·licitud 43
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Sol·licitud de compareixença del director gerent del Centre Hospitalari de Manresa 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00099/12
Rebuig de la sol·licitud 43

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Manresa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millo-
rament i pressupost
356-00100/12
Rebuig de la sol·licitud 43

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital General de Vic davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00101/12
Rebuig de la sol·licitud 43

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal de l’Alt Pe-
nedès davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament 
i pressupost
356-00102/12
Rebuig de la sol·licitud 43

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Viladecans davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00103/12
Rebuig de la sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Sant Joan Des-
pí Moisès Broggi davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats 
de millorament i pressupost
356-00104/12
Rebuig de la sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital del Mar de Barcelona 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00105/12
Rebuig de la sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de l’Esperança, de 
Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hos-
pital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de 
millorament i pressupost
356-00106/12
Rebuig de la sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00107/12
Rebuig de la sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Clínic de Barcelona 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00108/12
Rebuig de la sol·licitud 45
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millo-
rament i pressupost
356-00109/12
Rebuig de la sol·licitud 45

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Institut Català d’Oncologia 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00110/12
Rebuig de la sol·licitud 45

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Bellvitge davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00111/12
Rebuig de la sol·licitud 45

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Germans Trias i Pu-
jol, de Badalona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats 
de millorament i pressupost
356-00112/12
Rebuig de la sol·licitud 45

Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital de l’Esperit 
Sant, de Santa Coloma de Gramenet, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, man-
cances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00113/12
Rebuig de la sol·licitud 46

Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital Comarcal 
Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00114/12
Rebuig de la sol·licitud 46

Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital Residència 
Sant Camil, de Sant Pere de Ribes, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, 
oportunitats de millorament i pressupost
356-00115/12
Rebuig de la sol·licitud 46

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Mataró davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00116/12
Rebuig de la sol·licitud 46

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Sabadell davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00117/12
Rebuig de la sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Mútua Terrassa davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00118/12
Rebuig de la sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Terrassa davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00119/12
Rebuig de la sol·licitud 47
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital General de Granollers 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 
fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00120/12
Rebuig de la sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Sant Celoni davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00121/12
Rebuig de la sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis penitenciaris
356-00122/12
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Serrano, president de la Junta Provincial de 
Lleida de l’Associació Espanyola contra el Càncer, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre el projecte de colònies per a infants amb càncer a Aran
356-00140/12
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de Creu Roja a Ca-
talunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l’onzè 
estudi de l’observatori «Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació»
356-00143/12
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença del gerent de l’Hospital Clínic de Barcelona davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió del trasplantament hepàtic del ju-
gador de futbol Éric Abidal
356-00146/12
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Organització Catalana de 
Trasplantaments davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió del 
trasplantament hepàtic del jugador de futbol Éric Abidal
356-00147/12
Acord sobre la sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre les actuacions previstes del Servei
356-00166/12
Acord sobre la sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les actuacions 
previstes de la Inspecció de Treball
356-00167/12
Acord sobre la sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Gerència Territorial de Salut 
de Tarragona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tancament del 
servei de radioteràpia a Tarragona durant l’estiu
356-00172/12
Rebuig de la sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença de Tina Recio Rojas, directora del projecte I-Vagina-
rium, davant la Comissió de Salut perquè presenti aquest projecte
356-00174/12
Acord sobre la sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels 
menors estrangers no acompanyats
356-00179/12
Sol·licitud 50
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Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els actes de vio-
lència juvenil ocorreguts al centre d’acollida de menors Can Rubió, d’Esparreguera 
(Baix Llobregat)
356-00180/12
Sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre el tracte de favor en el règim de visi-
tes dels interns acusats de rebel·lió o malversació pel Tribunal Suprem als centres 
penitenciaris
356-00186/12
Rebuig de la sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè de Catalunya de l’UNICEF 
davant la Comissió de la Infància perquè exposi l’informe «Una lliçó diària: #STOPVi-
olenciaInfantil a les escoles»
356-00191/12
Sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Co-
missió de Justícia perquè informi sobre els problemes sorgits amb algunes imma-
triculacions de béns públics i privats de l’Església
356-00194/12
Acord sobre la sol·licitud 51

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma de Defensa del 
Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la seva ex-
periència en la resolució de problemes per immatriculacions de béns públics i pri-
vats de l’Església
356-00195/12
Acord sobre la sol·licitud 51

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el con-
seller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels infants i adolescents 
migrants sense referents familiars ni adults
355-00022/12
Substanciació 51

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conse-
ller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la renda garantida 
de ciutadania
355-00023/12
Acord de tenir la sessió informativa 51

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

Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre la situació dels serveis penitenciaris
357-00089/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 52
Substanciació 52

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les accions de 
la Direcció General
357-00090/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 52

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la gestió de la 
Direcció General amb relació als menors extutelats o emparats
357-00091/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 52

Compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, da-
vant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’onzè estudi de 
L’Observatori, «Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació»
357-00092/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 52
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Compareixença de la directora general del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les ac-
tuacions previstes del Servei
357-00093/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 53

Compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant la Comis-
sió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les actuacions previstes 
de la Inspecció de Treball
357-00094/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 53

Compareixença d’una representació del projecte Actictus, de l’Hospital Sant Joan de 
Déu, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de l’ictus infantil
357-00095/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 53
Substanciació 53

Compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del Col·legi d’Infer-
meres i Infermers de Barcelona davant la Comissió de Salut per a explicar l’informe 
sobre l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part del llevador
357-00096/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 53

Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre la recuperació de l’estructura i els programes de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i sobre els programes de salut comunitària
357-00097/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 54

Compareixença del responsable del Servei Català de la Salut, com a membre del 
Comitè de Direcció de l’Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut Comunità-
ria, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la implantació de l’Estratègia 
nacional de l’atenció primària i salut comunitària
357-00098/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 54

Compareixença d’Eduard Serrano, president de la Junta Provincial de Lleida de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el projecte de colònies per a infants amb càncer a Aran
357-00099/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 54

Compareixença del gerent de l’Hospital Clínic de Barcelona davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la gestió del trasplantament hepàtic del jugador de fut-
bol Éric Abidal
357-00100/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 54

Compareixença d’una representació de l’Organització Catalana de Trasplantaments 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre la gestió del trasplantament hepà-
tic del jugador de futbol Éric Abidal
357-00101/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 54

Compareixença de Tina Recio Rojas, directora del projecte I-Vaginarium, davant la 
Comissió de Salut per a presentar aquest projecte
357-00102/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 55

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Comissió de Jus-
tícia per a informar sobre els problemes sorgits amb algunes immatriculacions de 
béns públics i privats de l’Església
357-00103/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 55

Compareixença d’una representació de la Plataforma de Defensa del Patrimoni Na-
varrès davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la seva experiència en la 
resolució de problemes per immatriculacions de béns públics i privats de l’Església
357-00104/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 55
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 61/XII del Parlament de Catalunya, sobre la carretera 
C-352 al pas per Granollers, o ronda Sud
250-00110/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 26.09.2018, DSPC-C 64

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la ronda Sud al pas per Granollers 
(carretera C-352) (tram. 250-00110/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 8377).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer durant l’any 2018 un estudi de caracterització del trànsit de la carretera 

C-352 al pas per Granollers (Vallès Oriental), coneguda com a ronda Sud.
b) Demanar al Govern d’Espanya l’alliberament del peatge de l’autopista AP-7 al 

terme municipal de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) quan s’acabi la concessió i, 
complementàriament, l’estudi de mesures més immediates, com ara l’alliberament 
del peatge per a vehicles de gran tonatge i de mercaderies perilloses per a limitar 
l’ús d’aquesta tipologia de vehicles pel tram central i urbà de la ronda Sud de Gra-
nollers o l’establiment de rutes alternatives.

c) Adoptar mesures que permetin la millora de la permeabilitat per a vianants 
de la ronda Sud de Granollers. En aquest sentit, habilitar un nou pas de vianants se-
maforitzat entre les rotondes dels carrers de Lluís Companys i de Francesc Macià 
i Llussà, a l’altura del carrer Mare de Déu de Montserrat; habilitar un nou pas de 
vianants semaforitzat entre les rotondes dels carrers Francesc Macià i Llussà i d’Es-
teve Terrades, a l’altura dels carrers del pla de Baix i dels Voluntaris 92, i millorar 
la seguretat al pas de vianants del carrer de Lluís Companys, actualment sense se-
maforitzar.

d) Fer durant l’any 2018 un estudi de l’impacte acústic generat pel pas dels vehi-
cles per la ronda Sud de Granollers.

e) Emprar asfalt sonoreductor al tram central de la ronda Sud de Granollers en 
les actuacions de renovació del paviment que s’escaiguin, com a mesura efectiva per 
a reduir el soroll.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert 

Resolució 62/XII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte 
d’ampliació de la carretera C-16 entre Berga i Bagà
250-00161/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 26.09.2018, DSPC-C 64

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-16 
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entre Berga i Bagà (tram. 250-00161/12), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 8513).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, durant el segon semestre 

del 2018, la informació pública del projecte de traçat de la carretera C-16 al tram 
entre Berga i Bagà i de l’estudi d’impacte ambiental de l’actuació de millora general 
«Nova carretera. Eix Llobregat. Implantació d’un tercer carril reversible a la carre-
tera C-16, del PK 96+500 al 117+300. Tram: Berga - Bagà».

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 63/XII del Parlament de Catalunya, sobre les obres de 
millora de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00164/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 26.09.2018, DSPC-C 64

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera 
C-66 entre Banyoles i Besalú (tram. 250-00164/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 8312).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar durant el 2018 les obres de 

millora de la seguretat i de la connectivitat viàries de la carretera C-66 del nord de 
Banyoles a Besalú i a prioritzar-ne el desdoblament entre aquestes dues localitats, 
de manera que les obres puguin ésser programades tan bon punt el context pressu-
postari ho permeti.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 64/XII del Parlament de Catalunya, sobre el balanç del 
desplegament de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de 
transport públic de Catalunya
250-00147/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 26.09.2018, DSPC-C 64

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el balanç del desplegament de la 
Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya (tram. 
250-00147/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i 
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les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 8467).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa tots els aspectes que manquen per acabar de desplegar la Llei 

21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.
b) Destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic en con-

cepte d’impost sobre vehicles contaminants, d’acord amb la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, del canvi climàtic, al finançament del transport públic, amb les actuacions 
derivades de la necessitat de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

c) Aplicar les mesures fiscals que poden incidir en el foment i el finançament del 
transport públic.

d) Establir els mecanismes perquè les iniciatives en transport públic derivades 
de nous requeriments de caràcter social o ambiental siguin cobertes per les partides 
pressupostàries sectorials corresponents.

e) Crear tots els organismes de participació i concertació a què fa referència la 
Llei 21/2015 per a implicar les administracions territorials i promoure la participa-
ció dels usuaris.

f) Posar en marxa un seguiment anual a càrrec de la Generalitat del sistema de 
mobilitat, que inclogui la valoració de tots els sistemes i el càlcul de tots els efectes 
externs dels diferents mitjans de transport.

g) Definir les àrees de gestió tarifària integrada i avançar en la integració tari-
fària entre zones.

h) Complir la disposició addicional primera de la Llei 21/2015, que estableix: 
«Les obligacions financeres del sistema de transport públic exigibles en el moment 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei han d’ésser ateses per les administracions compe-
tents en aquesta matèria amb càrrec a les dotacions pressupostàries respectives, sen-
se que es puguin computar com a cost en la determinació de les tarifes del servei».

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 65/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement 
oficial de l’Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar
250-00159/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 26.09.2018, DSPC-C 64

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement oficial de l’Ofici-
na Local d’Habitatge de Lloret de Mar (tram. 250-00159/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 8473).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme les gestions necessà-

ries amb l’Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) perquè l’Oficina Local d’Habitatge 
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disposi del reconeixement oficial per mitjà de la signatura del conveni corresponent 
entre la Generalitat i l’Ajuntament.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 66/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estat de 
conservació dels habitatges del barri dels Merinals, de Sabadell
250-00205/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 26.09.2018, DSPC-C 64

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’estat de conservació dels habitat-
ges del barri dels Merinals, de Sabadell (tram. 250-00205/12), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 9002).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a coordinar-se amb l’Ajuntament de 

Sabadell (Vallès Occidental) i l’associació de veïns per a cercar una solució adequa-
da als problemes creats com a conseqüència de l’estat de conservació dels habitat-
ges del barri dels Merinals.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 67/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de 
les comunicacions ferroviàries d’alta velocitat a Lleida
250-00009/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 26.09.2018, DSPC-C 64

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de les comunica-
cions ferroviàries a Lleida (tram. 250-00009/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 8298).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè l’estació de Llei-

da disposi del nou servei ferroviari EVA, especialment per a les connexions amb 
Saragossa i Madrid, amb les quals no hi ha cap tarifa bonificada.
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b) Continuar les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè alguns dels ser-
veis Avant facin parada a la futura estació d’alta velocitat del Prat de Llobregat, per 
a facilitar la connexió amb l’aeroport de Barcelona.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 68/XII del Parlament de Catalunya, sobre la connexió 
amb trens Avant entre Lleida, Girona i Tarragona i l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
250-00027/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 26.09.2018, DSPC-C 64

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la connexió amb trens Avant entre 
Lleida, Girona i Tarragona i l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 250-00027/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 8470).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè es planifiquin nous 

serveis Avant que connectin Lleida, Tarragona i Girona amb la futura estació d’alta 
velocitat del Prat de Llobregat.

b) Reclamar a l’Administració general de l’Estat la competència amb relació als 
serveis regionals d’alta velocitat.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 78/XII del Parlament de Catalunya, sobre els sistemes de 
protecció per a motoristes a la xarxa de carreteres
250-00095/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 3, 12.09.2018, DSPC-C 53

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els sistemes de protecció per a mo-
toristes a la xarxa de carreteres (tram. 250-00095/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 8306).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar les actuacions que ja duu 

a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat per a millorar la seguretat viària 
dels motoristes dins la xarxa de carreteres de la seva titularitat, i, en concret, a pro-
cedir a la licitació, al 2018, d’una actuació d’aquest tipus, amb un pressupost supe-
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rior als 1,7 milions d’euros, i per als exercicis següents, d’acord amb les disponibili-
tats pressupostàries, establir una partida per a dur a terme les actuacions necessàries 
en aquest mateix sentit.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 79/XII del Parlament de Catalunya, sobre la carretera 
B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
250-00098/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 3, 12.09.2018, DSPC-C 53

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant 
Fost de Campsentelles (tram. 250-00098/12), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 8509).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer la necessitat inajornable 

de desviar el trànsit de l’actual carretera B-500 fora del centre urbà de Sant Fost de 
Campsentelles (Vallès Oriental) des del PK 9,8 fins al PK 12,8.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert
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3.01.01. Projectes de llei 21 

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 17040).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 17041).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a 
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
250-00248/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15391 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 15391)

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

1. Seguir col·laborant amb aquelles entitats que treballin per atendre als menors 
en situació de vulnerabilitat amb especial sensibilitat a que quedi inclosa l’atenció 
als menors amb intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries.

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

Adaptar el catàleg de prestacions destinades a famílies (i/o responsables legals 
i altres responsables de la seva alimentació) amb infants i adolescents al seu càr-
rec amb intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries amb diagnòstic mèdic que es tro-
bin en situació de vulnerabilitat, comptant amb el recolzament l’assessorament de 
l’Associa ció de Celíacs de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió 
en infància
250-00252/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15392 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 15392)

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

1. Invertir allò necessari en polítiques d’infància i famílies fins a un 2% del PIB 
per apropar-nos progressivament a la despesa mitjana de l’entorn europeu i revertir 
la desinversió dels últims anys, així com aconseguir la unificació dels mètodes de 
càlcul de la inversió en infància.

Proposta de resolució sobre el Codi risc de suïcidi
250-00287/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16784 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, (REG. 16784)

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

1. Constituir una comissió d’expertesa, prevista pel Govern, que integri socie-
tats científiques, experts en la problemàtica social associada i associacions d’afec-
tats i familiars i grups polítics parlamentaris per analitzar les causes de l’alta taxa 
de suïcidis en la població jove i dissenyar programes d’actuació més específics per 
a aquest col·lectiu.

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

2. Avaluar l’efectivitat del Codi Risc Suïcidi en la disminució del nombre de suï-
cidis consumats incorporant la perspectiva de gènere, i presentar els resultats da-
vant d’aquesta comissió.

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

3. Incorporar en el marc de la cartera de serveis de salut mental i addiccions de 
l’atenció primària de salut, en col·laboració amb els centres de salut mental, accions 
específiques dirigides a la prevenció.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà(4)
De modificació

4. Desplegar el programa d’acció contra la Depressió i prevenció del suïcidi en 
col·laboració amb d’altres àmbits no sanitaris.

Proposta de resolució sobre l’abordatge multidisciplinari del dolor 
crònic no oncològic en els pacients amb prescripció d’opiacis
250-00288/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16785 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16785)

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

1. Realitzar un estudi sobre l’aplicació del model d’atenció al dolor crònic no 
oncològic a Catalunya, especialment en el col·lectiu de pacients als quals se’ls pres-
criuen fàrmacs opioides, amb la participació del Departament de Salut, el Consell 
de Col·legis de Metges i les societats científiques adients, i presentar els resultats 
d’aquest estudi davant la Comissió de Salut del Parlament en el termini màxim de 
nou mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta.

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

2. Ajustar els continguts dels contractes del CatSalut al model d’abordatge mul-
tidisciplinari del dolor, si així ho determina l’estudi previ, tenint en compte el nom-
bre d’hores de professionals necessaris de cada especialitat a cada territori segons 
el volum de població atesa, la seva complexitat, el tipus d’intervenció terapèutica 
requerida i la seva durada i freqüència.

Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida’m»
250-00289/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16786)

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

1. Seguir realitzant campanyes informatives entre els professionals sanitaris per 
assegurar que disposen de la informació necessària relativa a la Targeta Cuida’m.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Garantir l’atenció diferenciada, accessible i adaptada a les seves necessitats, 
als pacients d’alta fragilitat relacional i especialment vulnerables.

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

3. Estudiar la possibilitat de definir nous beneficis per als usuaris de la Targeta 
Cuida’m dins altres àmbits de l’administració, millorant l’atenció a les necessitats 
específiques d’aquesta població, de manera coordinada amb d’altres Departaments.

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

4. Continuar garantint l’atenció més accessible i adaptada a les necessitats de les 
persones amb característiques clíniques específiques.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets dels ciutadans 
atesos als centres d’urgències d’atenció primària
250-00301/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16787 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16787)

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

1. Continuar garantint el dret a la informació de tots els pacients que són atesos 
als CUAP’s amb l’entrega d’ofici de l’informe mèdic sobre el diagnòstic i la pres-
cripció de medicació si és el cas.

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

2. Continuar garantint el dret de tots els pacients atesos als CUAP’s a rebre la 
recepta de la medicació prescrita pel facultatiu del centre de salut.

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 JxCat (reg. 17309).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 10:30 h.
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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 JxCat (reg. 17310).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17311).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17312).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17313).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17314).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 10:30 h.



BOPC 164
3 d’octubre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 26

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 JxCat (reg. 17315).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17316).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17317).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17318).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17319).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17270; 17320).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17321).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17271; 17322).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17272; 17323).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 17273; 17324).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 10:30 h.
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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 JxCat (reg. 17274; 17325).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17275; 17326).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17276; 17327).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17277; 17328).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 17278; 17329).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 10:30 h.
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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 JxCat (reg. 17279; 17330).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17331).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17334).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 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 JxCat (reg. 17280; 17332).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 17281; 17333).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.10.2018; 10:30 h.

Fascicle segon
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP CatECP (reg. 16860; 17122; 17222).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16770; 16861; 17123).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16862; 17126).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16771; 16863; 17124).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16772; 16864; 17125).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16773; 16865; 17127).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern
250-00338/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16774; 16866; 17128).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16775; 16867; 17129).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 17130).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16868; 17131).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16869; 17132).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16870; 17133).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Cos Europeu de Solidaritat
250-00344/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP CatECP (reg. 16871; 17134; 17225).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16872; 17135).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16873; 17136).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP CatECP (reg. 16874; 17137; 17343).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16875; 17138).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda
250-00349/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16776; 16876; 17139).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16778; 16877; 17140).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el fons de l’editorial Anagrama
250-00351/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16779; 16878; 17141).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques 
públiques de la Generalitat
250-00352/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP CatECP (reg. 16879; 17142; 17344).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16780; 16880; 17143).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16781; 16881; 17144).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16882; 17145).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16883; 17146).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16884; 17147).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les línies d’ESO de l’Institut Antoni de 
Martí i Franquès, de Tarragona
250-00358/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16885; 17148).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16886; 17149).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 16782; 16887; 17150).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16888; 17151).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.10.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/12

RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 28 de setem-
bre de 2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha 
ratificat com a presidenta la diputada Marta Madrenas i Mir per a proveir la vacant 
causada per la renúncia del diputat Joaquim Torra i Pla i a proposta del Grup Parla-
mentari Republicà, i ha elegit secretària la diputada Mònica Palacín París en subs-
titució del diputat José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2018
La secretària de la Comissió, Mònica Palacín París; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Madrenas i Mir

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre el funcionament de la renda garantida de ciutadania
354-00011/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers So-
cials i Famílies, en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 65.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre el tracte de favor en el règim de visites 
dels interns acusats de rebel·lió o malversació pel Tribunal Suprem 
als centres penitenciaris
354-00025/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Justícia, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 69.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre les accions de la Direcció General
356-00011/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Vocalia de 
Llevadores del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona 
davant la Comissió de Salut perquè expliquin l’informe sobre 
l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part 
del llevador
356-00014/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre la gestió de la Direcció General amb 
relació als menors extutelats o emparats
356-00018/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 65.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la recuperació de l’estructura 
i els programes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i sobre 
els programes de salut comunitària
356-00038/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del responsable del Servei Català de la 
Salut, com a membre del Comitè de Direcció de l’Estratègia Nacional 
de l’Atenció Primària i Salut Comunitària, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la implantació de l’Estratègia nacional de 
l’atenció primària i salut comunitària
356-00039/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Institut Català 
de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les 
mesures previstes per a compensar els treballadors que van cobrir 
serveis mínims i que van treballar durant la vaga del 3 d’octubre de 
2017
356-00073/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació 
Sant Hospital, de la Seu d’Urgell, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 
assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00077/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de 
Puigcerdà davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00078/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
Comarcal del Pallars davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00079/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Espitau Val 
d’Aran davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació 
de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00080/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Santa 
Maria, de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00081/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00082/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del director gerent del Pius Hospital de 
Valls davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, 
oportunitats de millorament i pressupost
356-00083/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant 
Joan, de Reus, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00084/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
del Vendrell davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00085/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
Sant Pau i Santa Tecla, de Tarragona, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 
assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00086/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Joan 
XXIII, de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00087/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00088/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00089/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
Comarcal Móra d’Ebre davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00090/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
de Figueres davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00091/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
de Palamós davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00092/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant 
Jaume, d’Olot, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00093/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00094/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Santa 
Caterina, de Salt, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00095/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
Comarcal Sant Jaume, de Calella, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 
assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00096/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
Comarcal de Blanes davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00097/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
d’Igualada davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00098/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent del Centre 
Hospitalari de Manresa davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00099/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Manresa davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00100/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
General de Vic davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00101/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
Comarcal de l’Alt Penedès davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 
assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00102/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de 
Viladecans davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00103/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00104/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital del Mar 
de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00105/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de 
l’Esperança, de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 
assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00106/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00107/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Clínic 
de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00108/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, 
indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00109/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Institut Català 
d’Oncologia davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00110/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
de Bellvitge davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00111/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, de Badalona, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 
assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 
pressupost
356-00112/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació 
Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats 
de millorament i pressupost
356-00113/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació 
Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats 
de millorament i pressupost
356-00114/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació 
Hospital Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats 
de millorament i pressupost
356-00115/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
de Mataró davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00116/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
de Sabadell davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00117/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
Mútua Terrassa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00118/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital 
de Terrassa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00119/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital General 
de Granollers davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00120/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de 
Sant Celoni davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost
356-00121/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis 
Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la 
situació dels serveis penitenciaris
356-00122/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 3, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 69.

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Serrano, president de la Junta 
Provincial de Lleida de l’Associació Espanyola contra el Càncer, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el projecte de 
colònies per a infants amb càncer a Aran
356-00140/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de 
Creu Roja a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè presenti l’onzè estudi de l’observatori «Pobresa 
intermitent: entre la recuperació i la cronificació»
356-00143/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença del gerent de l’Hospital Clínic de 
Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió 
del trasplantament hepàtic del jugador de futbol Éric Abidal
356-00146/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Organització 
Catalana de Trasplantaments davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la gestió del trasplantament hepàtic del jugador de 
futbol Éric Abidal
356-00147/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre les actuacions previstes del Servei
356-00166/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció 
de Treball davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre les actuacions previstes de la Inspecció de 
Treball
356-00167/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Gerència 
Territorial de Salut de Tarragona davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el tancament del servei de radioteràpia a Tarragona 
durant l’estiu
356-00172/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença de Tina Recio Rojas, directora del 
projecte I-Vaginarium, davant la Comissió de Salut perquè presenti 
aquest projecte
356-00174/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats
356-00179/12

SOL·LICITUD

Presentació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 13434).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 26.09.2018.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre els actes de violència juvenil ocorreguts al centre 
d’acollida de menors Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
356-00180/12

SOL·LICITUD

Presentació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 13435).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 26.09.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis 
Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el 
tracte de favor en el règim de visites dels interns acusats de rebel·lió 
o malversació pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris
356-00186/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 3, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 69.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè de 
Catalunya de l’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè 
exposi l’informe «Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les escoles»
356-00191/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 15119).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 26.09.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos 
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els problemes 
sorgits amb algunes immatriculacions de béns públics i privats de 
l’Església
356-00194/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 3, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 69.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
de Defensa del Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la seva experiència en la resolució de 
problemes per immatriculacions de béns públics i privats de 
l’Església
356-00195/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 3, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 69.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació 
dels infants i adolescents migrants sense referents familiars ni adults
355-00022/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 3 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 65.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el 
funcionament de la renda garantida de ciutadania
355-00023/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 3, tinguda 
el 26.09.2018, DSPC-C 65.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació dels serveis 
penitenciaris
357-00089/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 69.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de Justícia, tinguda el 27.09.2018, 
DSPC-C 69.

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a informar sobre les accions de la Direcció General
357-00090/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 3, tinguda 
el 26.09.2018, DSPC-C 65.

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a informar sobre la gestió de la Direcció General amb relació als 
menors extutelats o emparats
357-00091/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 3, tinguda 
el 26.09.2018, DSPC-C 65.

Compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de la Creu Roja 
a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a presentar l’onzè estudi de L’Observatori, «Pobresa intermitent: 
entre la recuperació i la cronificació»
357-00092/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 3, tinguda 
el 26.09.2018, DSPC-C 65.
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Compareixença de la directora general del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a informar sobre les actuacions previstes del Servei
357-00093/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 3, tinguda 
el 26.09.2018, DSPC-C 65.

Compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar 
sobre les actuacions previstes de la Inspecció de Treball
357-00094/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 3, tinguda 
el 26.09.2018, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació del projecte Actictus, de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre la situació de l’ictus infantil
357-00095/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Salut, tinguda el 27.09.2018, 
DSPC-C 68.

Compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del 
Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona davant la Comissió 
de Salut per a explicar l’informe sobre l’acompanyament continuat, 
personal i integral de la dona per part del llevador
357-00096/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre la recuperació de l’estructura i els 
programes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i sobre els 
programes de salut comunitària
357-00097/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Compareixença del responsable del Servei Català de la Salut, com a 
membre del Comitè de Direcció de l’Estratègia Nacional de l’Atenció 
Primària i Salut Comunitària, davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre la implantació de l’Estratègia nacional de l’atenció 
primària i salut comunitària
357-00098/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Compareixença d’Eduard Serrano, president de la Junta Provincial de 
Lleida de l’Associació Espanyola contra el Càncer, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre el projecte de colònies per a infants 
amb càncer a Aran
357-00099/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Compareixença del gerent de l’Hospital Clínic de Barcelona davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre la gestió del trasplantament 
hepàtic del jugador de futbol Éric Abidal
357-00100/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Compareixença d’una representació de l’Organització Catalana de 
Trasplantaments davant la Comissió de Salut per a informar sobre la 
gestió del trasplantament hepàtic del jugador de futbol Éric Abidal
357-00101/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.
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Compareixença de Tina Recio Rojas, directora del projecte 
I-Vaginarium, davant la Comissió de Salut per a presentar aquest 
projecte
357-00102/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 4, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 68.

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la 
Comissió de Justícia per a informar sobre els problemes sorgits amb 
algunes immatriculacions de béns públics i privats de l’Església
357-00103/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 69.

Compareixença d’una representació de la Plataforma de Defensa 
del Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre la seva experiència en la resolució de problemes per 
immatriculacions de béns públics i privats de l’Església
357-00104/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 27.09.2018, DSPC-C 69.
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