
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 181/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Cos Europeu de Solidaritat
250-00344/12
Adopció 15

Resolució 189/XII del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria del Consell 
Social de la Llengua de Signes Catalana
250-00364/12
Adopció 15

Resolució 190/XII del Parlament de Catalunya, sobre les llistes d’espera en el sis-
tema sanitari públic
250-00031/12
Adopció 16

Resolució 191/XII del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat dels pacients of-
talmològics de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
250-00034/12
Adopció 16

Resolució 192/XII del Parlament de Catalunya, sobre la implantació del Codi risc de 
suïcidi amb perspectiva de gènere
250-00042/12
Adopció 17

Resolució 193/XII del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció del suïcidi
250-00287/12
Adopció 17

Resolució 194/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accés a dispositius per a me-
surar la glucosa en persones diabètiques
250-00048/12
Adopció 18

Resolució 195/XII del Parlament de Catalunya, sobre els concursos públics de res-
tauració del Departament de Salut
250-00050/12
Adopció 18

Resolució 196/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ajut als pacients d’iDental
250-00242/12 i 250-00375/12
Adopció 19

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «L’augment dels conflictes en matèria ambien-
tal i urbanística a Catalunya»
360-00005/12
Debat de l’Informe en la Comissió 20
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual s’eliminen els canvis d’hora estacionals i 
per la qual es deroga la Directiva 2000/84/CE
295-00127/12
Coneixement de la proposta 20

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen el Centre Europeu de Com-
petència Industrial, Tecnològica i d’Investigació en Ciberseguretat i la Xarxa de Cen-
tres Nacionals de Coordinació. Contribució de la Comissió Europea per a la reunió 
de dirigents de Salzburg del 19 i el 20 de setembre de 2018
295-00128/12
Coneixement de la proposta 20

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE, Euratom) 
1141/2014 pel que fa a un procediment de verificació relatiu a les infraccions de 
les normes de protecció de les dades personals en el context de les eleccions al 
Parlament Europeu. Contribució de la Comissió Europea a la reunió de dirigents de 
Salzburg del 19 i el 20 de setembre de 2018
295-00129/12
Coneixement de la proposta 21

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1093/2010, 
pel qual es crea l’Autoritat Bancària Europea; 1094/2010, pel qual es crea l’Autoritat 
Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació; 1095/2010, pel qual es crea l’Auto-
ritat Europea de Valors i Mercats; 345/2013, sobre els fons de capital risc; 346/2013, 
sobre els fons d’emprenedoria social; 600/2014, relatiu als mercats d’instruments 
financers; 2015/760, sobre els fons d’inversió a llarg termini; 2016/1011, sobre els 
índexs de referència en els instruments financers i en els contractes financers o 
de mesura de la rendibilitat dels fons d’inversió; 2017/1129, sobre el fullet que s’ha 
de publicar en cas d’oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat 
regulat, i la Directiva 2015/849, relativa a la prevenció de la utilització del sistema 
financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme
295-00130/12
Coneixement de la proposta 21

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell per a la prevenció de la difusió de continguts ter-
roristes en línia
295-00131/12
Coneixement de la proposta 21

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell relativa a normes i procediments comuns als estats 
membres per al retorn dels nacionals de tercers països en situació irregular
295-00132/12
Coneixement de la proposta 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes 
i pel qual es deroguen l’Acció comuna 98/700/JAI del Consell, el Reglament (UE) 
1052/2013 del Parlament Europeu i del Consell, i el Reglament (UE) 2016/1624 del 
Parlament Europeu i del Consell
295-00133/12
Coneixement de la proposta 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’Agència d’Asil de la Unió Europea i pel 
qual es deroga el Reglament (UE) 439/2010
295-00134/12
Coneixement de la proposta 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la sol·licitud presentada pel Banc 
Europeu d’Inversions al Consell per a la modificació dels Estatuts del Banc Europeu 
d’Inversions segons el procediment legislatiu especial que estableix l’article 308 del 
Tractat de funcionament de la Unió Europea
295-00135/12
Coneixement de la proposta 22



BOPC 218
7 de desembre de 2018

Taula de contingut 3

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 516/2014 
del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la renovació del compromís del ro-
manent dels imports compromesos per a sustentar l’aplicació de les decisions del 
Consell (UE) 2015/1523 i 2015/1601, o a la seva assignació a altres accions en el 
marc dels programes nacionals
295-00136/12
Coneixement de la proposta 23

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els alumnes
250-00212/12
Rebuig 24

Proposta de resolució sobre la condemna al boicot antisemita i xenòfob a un partit 
de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00455/12
Retirada 24

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 25

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
200-00005/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 25

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00025/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 25

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
250-00401/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona
250-00402/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels professionals de 
la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents 
d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi preexposició al sistema 
sanitari
250-00405/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al millorament dels 
habitatges
250-00406/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26
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Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del barri de Llefià - 
Gran Sol, de Badalona
250-00407/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants d’enginyeria
250-00408/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de famílies que passen 
o han passat per un procés de separació
250-00409/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits de la Ge-
neralitat
250-00410/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de Besalú
250-00411/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de Sant Ferran, 
de Figueres
250-00412/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume
250-00413/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de Tarragona
250-00414/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport de la Generalitat
250-00416/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de Badalona
250-00418/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en centres peniten-
ciaris de Catalunya
250-00419/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals del jutjat 
de Barcelona que coneix dels plets de clàusules abusives en préstecs i crèdits hi-
potecaris
250-00421/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’extensió dels contractes del Programa Beatriu de Pinós
250-00422/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran a Vallirana
250-00423/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport públic a Vallirana
250-00424/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’operació de l’Estat per a desestabilitzar l’economia 
catalana
250-00425/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja
250-00426/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial
250-00427/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia autonòmica sobre l’Al-
zheimer i el suport a un pla nacional sobre aquesta malaltia
250-00428/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de garantia juvenil
250-00429/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels danys que provoca
250-00431/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els pagaments de la política agrària comuna
250-00432/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hi-
peractivitat
250-00433/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als afectats pel tras-
torn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu 
dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00435/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da Silva
250-00436/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’impuls de la implantació de la finestreta única em-
presarial a Barcelona
250-00438/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la contractació pública 
per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses
250-00439/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de l’Església 
catòlica
250-00440/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al CAP Gran Sol - 
Llefià, de Badalona
250-00441/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre Lloret de Mar i 
Tossa de Mar
250-00442/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00443/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de Tamariu
250-00444/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia
250-00446/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires d’atraccions com a ac-
tivitat cultural
250-00448/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat
250-00449/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant Feliu de Llobregat
250-00450/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’aportació de la Generalitat al Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona
250-00508/12
Presentació: GP Cs 35

Proposta de resolució sobre el compliment i el garantiment de l’exercici de la lli-
bertat en l’esport
250-00509/12
Presentació: GP Cs 36

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics 
documentats per a persones amb discapacitat
250-00510/12
Presentació: GP Cs 37

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics 
documentats per a joves
250-00511/12
Presentació: GP Cs 38

Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en nefrologia pe-
diàtrica a Lleida
250-00512/12
Presentació: GP Cs 39

Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, de Cambrils
250-00513/12
Presentació: GP Cs 39

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor Ros, de Terrassa
250-00514/12
Presentació: GP CatECP 40

Proposta de resolució sobre el boicot antisemita i xenòfob a un partit de waterpolo 
entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00515/12
Presentació: GP Cs 42

Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves
250-00516/12
Presentació: GP Cs 43



BOPC 218
7 de desembre de 2018

Taula de contingut 7

Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del CAP Vallès Oriental
250-00517/12
Presentació: GP Cs 44

Proposta de resolució sobre la diplomàcia cultural de la Generalitat
250-00518/12
Presentació: GP Cs 45

Proposta de resolució sobre els agents rurals
250-00519/12
Presentació: GP PSC-Units 46

Proposta de resolució sobre les obres de modernització i ampliació del reg de la 
conca de Tremp
250-00520/12
Presentació: GP PSC-Units 48

Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
250-00521/12
Presentació: GP PSC-Units 49

Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel qual es regula el 
servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’edu-
cació obligatòria
250-00522/12
Presentació: GP PSC-Units 50

Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte de conservació de l’os bru al 
Pirineu i sobre el millorament de la convivència entre l’os bru i la ramaderia extensiva
250-00523/12
Presentació: GP CatECP 51

Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de la qualitat de 
l’ocupació juvenil
250-00524/12
Presentació: GP CatECP 54

Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels mestres i els 
professors
250-00525/12
Presentació: GP Cs 55

3.10.30. Debats generals

Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017
255-00006/12
Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb trenta-quatre altres diputats del GP Cs 56

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00016/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 58

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00017/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 58

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de gover-
nança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016
256-00019/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 58
Termini per a proposar compareixences 59

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Renúncia a la condició de diputada 60
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4.45.05. Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Segui-
ment del Dret de la Unió Europea
409-00001/12
Constitució 60

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre l’acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i les 
condicions laborals dels treballadors
361-00003/12
Sol·licitud 61

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindicacions 
dels servidors públics de l’Administració i el sector públic de la Generalitat
361-00004/12
Sol·licitud 61

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre la informació que ha pogut donar a la consellera de Cultura per una 
investigació judicial
354-00068/12
Sol·licitud i tramitació 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-
tura sobre la informació relativa a presumptes irregularitats en els contractes de la 
Institució de les Lletres Catalanes en el període 2013-2018
354-00069/12
Sol·licitud i tramitació 62

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

Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00189/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut 
Pública de l’Alt Pirineu i Aran amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
352-00190/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Sa-
lut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00191/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut 
Pública de la Catalunya Central amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya
352-00192/12
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut 
Pública del Camp de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya
352-00193/12
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut 
Pública de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00194/12
Sol·licitud 63
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Sa-
lut Pública de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00195/12
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut 
Pública de les Terres de l’Ebre amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
352-00196/12
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa Salut i Escola amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00197/12
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Pla integral per a la promoció 
de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00198/12
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la Xarxa Catalana d’Univer-
sitats Saludables amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00199/12
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió del president de la Societat Catalana de Medici-
na Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00200/12
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió del president de l’Associació d’Infermeria Familiar 
i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
352-00201/12
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de revisió de me-
nús escolars amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
352-00202/12
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del coordinador del Grup 
de Vacunes del Departament de Salut amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00203/12
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties de 
diagnòstic prenatal i de cribratge neonatal amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00204/12
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
352-00205/12
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
352-00206/12
Sol·licitud 65
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de 
Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00207/12
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de 
Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00208/12
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya
352-00209/12
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics 
de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya
352-00210/12
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics 
de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
352-00211/12
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i 
Infermers de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00212/12
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i 
Infermers de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00213/12
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i 
Infermers de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00214/12
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i In-
fermers de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00215/12
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties 
infeccioses amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
352-00216/12
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa d’atenció a les 
drogodependències amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00217/12
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa «Beveu menys» 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00218/12
Sol·licitud 68
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Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa «Aquí sí» amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00219/12
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de prevenció, con-
trol i atenció al VIH, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00220/12
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre d’Estudis Epide-
miològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i la Sida de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00221/12
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Xarxa d’Unitats de Sa-
lut Laboral amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
352-00222/12
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00223/12
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la docència de postgrau en 
salut pública amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya
352-00224/12
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, president de la Societat 
Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00225/12
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Segura, expert i vocal de la Comissió 
de Bioètica de Catalunya i del Consell Assessor de Salut Pública de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00226/12
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Plasència, director general de l’Institut 
de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
352-00227/12
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió de Miquel Porta Serra, catedràtic de salut pública 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00228/12
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat 
de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00229/12
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió de Magda Campins Martí, cap de servei de me-
dicina preventiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00230/12
Sol·licitud 70
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Munici-
pis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00231/12
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió del sub-director general de Coordinació de Sa-
lut Pública amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
352-00232/12
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00233/12
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
352-00234/12
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00235/12
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Veterinaris de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
352-00236/12
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Veterinaris de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
352-00237/12
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió de Manel Balcells i Díaz, president del Consell 
Assessor de Salut, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00238/12
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió de José Vicente Fernández García, responsable 
del Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00239/12
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Tarafa Orpinell, presidenta de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya
352-00240/12
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió de Carme Borrell Thió, gerent de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
352-00241/12
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Sisó Almirall, president de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00242/12
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
352-00243/12
Sol·licitud 73
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, cap de l’Àrea de Qualitat 
i Processos de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00244/12
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en comissió de Josep Lluís de Peray Baiges, diplomat en salut 
pública i especialista en medicina familiar i comunitària, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00245/12
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sunyer Deu, cap del Programa d’Infància 
i Medi Ambient de l’Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00246/12
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Munici-
pis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00247/12
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00248/12
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Baroja Benlliure, president de la Societat 
de Salut Pública de Catalunya i de Balears, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00249/12
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Munici-
pis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00302/12
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00303/12
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència de Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut 
Pública de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00304/12
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Baroja, president de la Societat de Sa-
lut Pública de Catalunya i de Balears, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00305/12
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya
352-00306/12
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Infermeria 
Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00307/12
Sol·licitud 76
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Proposta d’audiència en ponència de Carme Borrell, gerent de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya
352-00308/12
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Plasència, director general de l’Institut 
de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
352-00309/12
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència de Marina Geli, exconsellera de Salut, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00310/12
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya
352-00311/12
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència de Miquel Porta, catedràtic de medicina preven-
tiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00312/12
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Bieto, subdirectora regional de Salut 
Pública a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00313/12
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència de María Ángeles Maestro Martín, metgessa i 
membre de la Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00336/12
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència de Carles Muntaner, catedràtic de la Bloomberg 
Faculty of Nursing i de la Dalla Lana School of Public Health de la Universitat de 
Toronto, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00337/12
Sol·licitud 77

Sol·licitud de compareixença de l’administradora de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions previstes 
per a resoldre les irregularitats detectades en l’Informe 7/2018 de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya
356-00277/12
Sol·licitud 78

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la 
seva activitat al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes
355-00044/12
Sol·licitud i tramesa a l’òrgan competent 78

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 181/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Cos Europeu 
de Solidaritat
250-00344/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 3, 20.11.2018, DSPC-C 114

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 20 de novem-
bre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Cos Europeu de 
Solidaritat (tram. 250-00344/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 18937).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer que la Direcció General de Joventut reforci la implicació en la promoció 

i difusió del programa Cos Europeu de Solidaritat, amb relació als joves de mane-
ra individual i amb relació a les entitats que podrien exercir de mitjanceres a través 
dels instruments que garanteixin la màxima eficàcia en la divulgació d’aquest pro-
grama.

b) Fer que la Direcció General de Joventut, aprofitant la nova possibilitat de dur 
a terme l’activitat de tipus solidari al mateix estat membre, treballi amb les enti-
tats destinatàries i les direccions generals de joventut dels diversos governs autonò-
mics de l’Estat per a fomentar aquest intercanvi específic.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió en funcions, Montserrat Macià i Gou; el president 

de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

Resolució 189/XII del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria 
del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana
250-00364/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 5, 28.11.2018, DSPC-C 124

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 28 de novembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell So-
cial de la Llengua de Signes Catalana (tram. 250-00364/12), presentada pel Grup 
Parla mentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 20062).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar com a mínim dues ve-

gades l’any el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, tal com estableix 
l’article 7.1 del Decret 142/2012, del 30 d’octubre, del Consell Social de la Llengua 
de Signes Catalana i d’atribució de funcions en matèria de política lingüística de la 
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llengua de signes catalana, en compliment de l’article 11 de la Llei 17/2010, del 3 de 
juny, de la llengua de signes catalana.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 190/XII del Parlament de Catalunya, sobre les llistes 
d’espera en el sistema sanitari públic
250-00031/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 29.11.2018, DSPC-C 125

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria exter-
na amb relació a les llistes d’espera sanitàries (tram. 250-00031/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8551).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Contractar i facilitar una auditoria externa exhaustiva que comprovi la con-

cordança entre les dates d’entrada en les llistes d’espera i les de les consultes dels 
especialistes o les de les proves diagnòstiques i que doni a conèixer les incidències 
sorgides durant el temps d’espera i les que hagin tingut com a conseqüència la sor-
tida de la llista o la interrupció del còmput d’espera. A més, s’haurà de garantir que 
en aquesta auditoria s’hi incorporin els moviments socials i les entitats de pacients 
per a completar l’auditoria tècnica amb la ciutadana, i també els treballadors del sis-
tema sanitari públic que ho desitgin.

b) Publicar mensualment, i de manera transparent, la informació sobre les llistes 
d’espera del sistema sanitari públic per a saber el nombre de pacients que esperen 
un determinat tipus de prova i consulta. Aquesta informació s’haurà de desglossar 
per prestacions i centres i haurà d’especificar el sexe dels pacients, i també s’haurà 
d’avaluar d’incorporar-n’hi l’edat i l’origen.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 191/XII del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat dels 
pacients oftalmològics de l’Hospital Universitari de Girona Doctor 
Josep Trueta
250-00034/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 29.11.2018, DSPC-C 125

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la presència d’un anestesista a les 
intervencions oftalmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (tram. 
250-00034/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
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sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 8561).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la seguretat dels pacients 

oftalmològics de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta fent que en 
cada tipus d’intervenció hi hagi l’equip de professionals necessari.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
El secretari en funcions de la Comissió, Martín E. Barra López; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 192/XII del Parlament de Catalunya, sobre la implantació 
del Codi risc de suïcidi amb perspectiva de gènere
250-00042/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 29.11.2018, DSPC-C 125

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la implantació del Codi risc de suïcidi 
amb perspectiva de gènere (tram. 250-00042/12), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8566).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar la implantació del Codi 

risc de suïcidi amb perspectiva de gènere i a revisar-ne i actualitzar-ne el marc con-
ceptual utilitzant els factors biopsicosocials per a augmentar-ne les garanties d’èxit.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 193/XII del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció del 
suïcidi
250-00287/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 29.11.2018, DSPC-C 125

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Codi risc de suïcidi (tram. 250-
00287/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 16784).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Constituir una comissió d’experts, prevista pel Govern, per a analitzar les cau-

ses de suïcidi entre els joves i per a dissenyar programes d’actuació específics per a 
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aquest col·lectiu. Aquesta comissió haurà d’integrar societats científiques, experts en 
la problemàtica social associada i entitats d’afectats i familiars.

b) Avaluar l’efectivitat del Codi risc de suïcidi pel que fa a la disminució del nom-
bre de suïcidis consumats, incorporant la perspectiva de gènere, i a presentar-li els 
resultats en el si de la Comissió de Salut.

c) Incorporar programes psicosocials a les carteres de serveis de l’atenció primà-
ria i dels centres de salut mental per a disminuir el risc de suïcidi i a dotar aquests 
programes dels recursos necessaris segons la complexitat i la població de cada ter-
ritori.

d) Desenvolupar programes de prevenció del risc de suïcidi adreçats a col·lec-
tius especialment vulnerables, col·laborant amb altres àmbits, com ara l’educatiu, 
el judicial i el social, i a promoure campanyes en aquest sentit per al conjunt de la 
població.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 194/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accés a 
dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques
250-00048/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 29.11.2018, DSPC-C 125

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’accés a dispositius per a mesurar 
la glucosa en persones diabètiques (tram. 250-00048/12), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8568).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir la Resolució 652/XI del 

Parlament de Catalunya, sobre la incorporació a la Cartera de serveis del Servei Ca-
talà de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques, i a 
iniciar la segona fase de finançament que estableix el Protocol d’accés al monitorat-
ge continu de glucosa, relativa als menors d’entre set i divuit anys amb hipoglucèmia 
de repetició o desapercebuda amb tractament de múltiples dosis.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 195/XII del Parlament de Catalunya, sobre els concursos 
públics de restauració del Departament de Salut
250-00050/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 29.11.2018, DSPC-C 125

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració 
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del Departament de Salut (tram. 250-00050/12), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure, entre els criteris tècnics 

per a avaluar l’adequació de les ofertes de les empreses licitadores en els concursos 
públics convocats pel Departament de Salut per a adjudicar serveis de restauració o 
càtering, la selecció adequada dels ingredients de les dietes destinades a les perso-
nes celíaques, amb al·lèrgies o amb intoleràncies alimentàries i l’aplicació de proto-
cols de seguretat alimentària que evitin la contaminació creuada en la manipulació 
i l’elaboració dels aliments integrants dels menús corresponents.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 196/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ajut als 
pacients d’iDental
250-00242/12 i 250-00375/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 29.11.2018, DSPC-C 125

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental 
(tram. 250-00242/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 15381), i el text de la Proposta de resolució sobre l’estafa de les clíni-
ques odontològiques iDental (tram. 250-00375/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 21279).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya fa públics el seu suport i la seva solidaritat envers 

les persones afectades per l’estafa d’iDental a Catalunya i arreu de l’Estat espanyol.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear urgentment una atenció centralitzada per a les persones afectades per 

l’estafa d’iDental que permeti coordinar recursos i facilitar informació, suport i res-
postes en les àrees de salut i consum.

b) Continuar duent a terme, en coordinació amb les associacions d’afectats, cam-
panyes d’informació pública perquè totes les persones afectades per l’estafa d’iDen-
tal rebin la informació d’on dirigir-se i què fer per a defensar els seus drets.

c) Oferir, per mitjà dels serveis odontològics del sistema sanitari públic i en co-
ordinació amb el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, assis-
tència pericial gratuïta a les persones afectades per l’estafa d’iDental, d’acord amb 
l’article 6.6 de la Llei 1/1996, del 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.

d) Oferir, per mitjà dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, el trac-
tament que correspongui a les persones que pateixin complicacions de salut deriva-
des dels tractaments fets a clíniques d’iDental.

e) Assegurar, utilitzant tots els mecanismes de mediació i arbitratge de què dis-
posa l’Agència Catalana del Consum, que les entitats financeres no passin a les per-
sones afectades cap cobrament per crèdits vinculats als tractaments fets a les clí-
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niques d’iDental, en aplicació de la Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de 
crèdit al consum.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «L’augment dels conflictes en 
matèria ambiental i urbanística a Catalunya»
360-00005/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 6, tinguda el 
03.12.2018, DSPC-C 131.

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’eliminen 
els canvis d’hora estacionals i per la qual es deroga la Directiva 
2000/84/CE
295-00127/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
el Centre Europeu de Competència Industrial, Tecnològica i 
d’Investigació en Ciberseguretat i la Xarxa de Centres Nacionals de 
Coordinació. Contribució de la Comissió Europea per a la reunió de 
dirigents de Salzburg del 19 i el 20 de setembre de 2018
295-00128/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE, Euratom) 1141/2014 pel que fa a un procediment de 
verificació relatiu a les infraccions de les normes de protecció de les 
dades personals en el context de les eleccions al Parlament Europeu. 
Contribució de la Comissió Europea a la reunió de dirigents de 
Salzburg del 19 i el 20 de setembre de 2018
295-00129/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifiquen els reglaments (UE) 1093/2010, pel qual es crea l’Autoritat 
Bancària Europea; 1094/2010, pel qual es crea l’Autoritat Europea 
d’Assegurances i Pensions de Jubilació; 1095/2010, pel qual es crea 
l’Autoritat Europea de Valors i Mercats; 345/2013, sobre els fons de 
capital risc; 346/2013, sobre els fons d’emprenedoria social; 600/2014, 
relatiu als mercats d’instruments financers; 2015/760, sobre els fons 
d’inversió a llarg termini; 2016/1011, sobre els índexs de referència en 
els instruments financers i en els contractes financers o de mesura 
de la rendibilitat dels fons d’inversió; 2017/1129, sobre el fullet que 
s’ha de publicar en cas d’oferta pública o admissió a cotització de 
valors en un mercat regulat, i la Directiva 2015/849, relativa a la 
prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de 
capitals o el finançament del terrorisme
295-00130/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell per a la prevenció de 
la difusió de continguts terroristes en línia
295-00131/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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



BOPC 218
7 de desembre de 2018

1.40.03. Coneixements de les propostes 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a normes 
i procediments comuns als estats membres per al retorn dels 
nacionals de tercers països en situació irregular
295-00132/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la Guàrdia 
Europea de Fronteres i Costes i pel qual es deroguen l’Acció comuna 
98/700/JAI del Consell, el Reglament (UE) 1052/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, i el Reglament (UE) 2016/1624 del 
Parlament Europeu i del Consell
295-00133/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’Agència 
d’Asil de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (UE) 
439/2010
295-00134/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la sol·licitud 
presentada pel Banc Europeu d’Inversions al Consell per a la 
modificació dels Estatuts del Banc Europeu d’Inversions segons el 
procediment legislatiu especial que estableix l’article 308 del Tractat 
de funcionament de la Unió Europea
295-00135/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 516/2014 del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa a la renovació del compromís del romanent dels imports 
compromesos per a sustentar l’aplicació de les decisions del Consell 
(UE) 2015/1523 i 2015/1601, o a la seva assignació a altres accions en 
el marc dels programes nacionals
295-00136/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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



BOPC 218
7 de desembre de 2018

2.10.25. Propostes de resolució 24

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els 
alumnes
250-00212/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 8, tinguda el 04.12.2018, 
DSPC-C 133.

Proposta de resolució sobre la condemna al boicot antisemita i 
xenòfob a un partit de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i 
Israel
250-00455/12

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 22907).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 23157; 23249; 23543).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.12.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 22843).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 10.12.2018 al 12.12.2018).
Finiment del termini: 13.12.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00025/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 23158; 23250; 23544).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.12.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
250-00401/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23442; 23510).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial 
de Tarragona
250-00402/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23443; 23511).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels 
professionals de la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23444; 23512).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels 
pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23445; 23513).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi 
preexposició al sistema sanitari
250-00405/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23447; 23514).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al 
millorament dels habitatges
250-00406/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP CatECP (reg. 23446; 23515; 23546).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.



BOPC 218
7 de desembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 27 

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del 
barri de Llefià - Gran Sol, de Badalona
250-00407/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23448).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants d’enginyeria
250-00408/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23449; 23516).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de 
famílies que passen o han passat per un procés de separació
250-00409/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23450).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de 
tràmits de la Generalitat
250-00410/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23451).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de 
Besalú
250-00411/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23452).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de 
Sant Ferran, de Figueres
250-00412/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23453).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume
250-00413/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23454).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de 
Tarragona
250-00414/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23455).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23456).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport 
de la Generalitat
250-00416/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23457).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de 
Badalona
250-00418/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23458; 23517).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en 
centres penitenciaris de Catalunya
250-00419/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23459; 23518).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i 
personals del jutjat de Barcelona que coneix dels plets de clàusules 
abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00421/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23460).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’extensió dels contractes del Programa 
Beatriu de Pinós
250-00422/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23461; 23519).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran 
a Vallirana
250-00423/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23463; 23520).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport 
públic a Vallirana
250-00424/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23462; 23521).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’operació de l’Estat per a desestabilitzar 
l’economia catalana
250-00425/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 23522).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la 
Canonja
250-00426/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23464; 23523).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la 
bretxa salarial
250-00427/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23465).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia 
autonòmica sobre l’Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre 
aquesta malaltia
250-00428/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23466).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de 
garantia juvenil
250-00429/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23467).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23468; 23524).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels 
danys que provoca
250-00431/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23469; 23525).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments de la política agrària 
comuna
250-00432/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23470; 23526).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat
250-00433/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23471).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als 
afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23474).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, 
social i educatiu dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat
250-00435/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23472).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da 
Silva
250-00436/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23473; 23527).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23475).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la implantació de la 
finestreta única empresarial a Barcelona
250-00438/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23476).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la 
contractació pública per a afavorir la concurrència de petites i 
mitjanes empreses
250-00439/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23477).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de 
l’Església catòlica
250-00440/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23478; 23528).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al 
CAP Gran Sol - Llefià, de Badalona
250-00441/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23479; 23529).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre 
Lloret de Mar i Tossa de Mar
250-00442/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23480; 23530).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00443/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23481; 23531).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de 
Tamariu
250-00444/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23482; 23532).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23483; 23533).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia
250-00446/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23484; 23534).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23485; 23535).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires 
d’atraccions com a activitat cultural
250-00448/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23486).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de 
Bombers de la Generalitat
250-00449/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 23487; 23536).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant 
Feliu de Llobregat
250-00450/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23488).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aportació de la Generalitat al Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona
250-00508/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la apor-
tación de la Generalitat de Cataluña al Consorcio de Vivienda, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Consorcio de la Vivienda es un ente público de carácter asociativo entre la 

Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, cuya junta general está 
compuesta por seis miembros en representación de la Generalitat y cuatro por parte 
del Ayuntamiento. Sin embargo, las aportaciones económicas de la Generalitat al 
Consorcio de la Vivienda no se corresponden con su representación mayoritaria en 
este organismo, siendo tan sólo del 25% frente al 75% del Ayuntamiento. El pasado 
7 de noviembre, además, desde la Consejería de Territorio y Sostenibilidad se co-
municó al Ayuntamiento que las aportaciones previstas y comprometidas para 2018 
se reducirían en un 30%.

El acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de la 
ciudadanía en Cataluña, y es la primera preocupación de los habitantes de Barce-
lona. Distintas asociaciones y organismos públicos advierten de que es necesario 
incrementar los recursos que destinan el conjunto de administraciones públicas a 
políticas de vivienda.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a: 
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1. Realizar las aportaciones comprometidas para 2018, destinadas a nó-minas de 
personal, ayudas al alquiler y ayudas a la rehabilitación.

2. Acordar con el Ayuntamiento de Barcelona un incremento de la aporta-ción 
económica para los ejercicios futuros.

Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el compliment i el garantiment de 
l’exercici de la llibertat en l’esport
250-00509/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
cumplimiento y la garantía del ejercicio de la libertad en el deporte, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado martes 6 de noviembre estaba previsto el segundo partido de la fase 

de grupos de la liga mundial de waterpolo femenino entre las selecciones de España 
y de Israel, inicialmente previsto en las instalaciones del CN Molins de Rei (Baix 
Llobregat), pero los responsables denegaron el uso de la piscina municipal, previa-
mente comprometido, ante las presiones del movimiento antiisraelí BDS (Boicot, 
Desinversiones y Sanciones) y de la formación política de la CUP y miembro del 
gobierno municipal.

Ante la negativa, los organizadores plantearon la posibilidad de jugar el partido 
en la piscina de Sant Jordi, de Barcelona, pero las nuevas amenazas de la CUP en 
el Ayuntamiento provocaron un nuevo cambio de escenario y finalmente se trasladó 
a la piscina del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, jugándose el partido a 
puerta cerrada.

Los argumentos esgrimidos por la CUP para movilizar un boicot político son 
divergentes con la filosofía del deporte y denotan un nivel de hipocresía y de in-
tolerancia que nos avergüenza a todos los catalanes frente a un grupo de jóvenes 
deportistas que sacrifican muchas horas de su vida entrenando con el espíritu de 
superación que el deporte imprime, al objeto y con la ilusión de competir con otros 
deportistas, y que nada tiene que ver con la política.

La semana anterior se realizó un partido de baloncesto en el Palau Blaugrana co-
rrespondiente a la quinta jornada de la Euroliga en el cual uno de los contendientes, 
el Maccabi de Tel Aviv, era igualmente procedente del Estado de Israel, desarrollán-
dose con normalidad deportiva y sin amenazas de disturbios.

Se ha faltado al respeto, despreciando a un grupo de jóvenes deportistas por el 
solo hecho del origen de su pasaporte y ante la permisividad de la administración 
que ha cedido al chantaje aprovechando que el waterpolo femenino no es un deporte 
comercial ni mediático como el baloncesto profesional masculino, creando un pre-
cedente muy peligroso.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
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1. Proclama que es completamente contrario a los valores del deporte el recha-
zo a competir por cuestiones relacionadas con la nacionalidad, raza o cualesquiera 
otras circunstancias personales de los participantes.

2. Insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Trasladar, en nombre del deporte catalán, una disculpa oficial a las integrantes 

de la Selección Israelí de Waterpolo.
b) Abrir una investigación de los motivos por los que los Ayuntamientos de Mo-

lins de Rei y de Barcelona denegaron el uso de las instalaciones municipales a dicho 
equipo, vulnerando los derechos fundamentales de sus componentes, y se depuren 
las responsabilidades correspondientes.

c) Establecer los protocolos necesarios para que, en circunstancias similares, 
nunca más se repitan estos hechos.

Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels 
actes jurídics documentats per a persones amb discapacitat
250-00510/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la compensació 
de la bonificació dels Actes Jurídics Documentats (AJD) per a persones amb disca-
pacitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El passat dia 8 de novembre, el Govern d’Espanya va aprovar un decret-llei amb 

el qual modificava la Llei de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats (ITP i AJD), de manera que el subjecte passiu de l’impost cor-
responent a la subscripció d’hipoteca sigui el prestador i no el prestatari. Atenent a 
aquesta nova situació, el 13 de novembre, el Govern de la Generalitat de Catalunya 
va aprovar la supressió dels tipus reduït de l’AJD, del qual es beneficiaven les per-
sones amb discapacitat acreditada igual o superior al 33% per l’adquisició del seu 
habitatge habitual.

Amb la nova situació, es preveu que el govern autonòmic incrementi la seva re-
captació en una quantitat que, amb la definició anterior de l’impost, formava part de 
les polítiques d’atenció sectorial d’aquest col·lectiu.

Per la via de la bonificació de l’impost, el govern regional ha estat destinant part 
dels recursos anteriorment indicats a facilitar l’accés a l’habitatge a persones amb 
diferents graus de discapacitat. La desaparició d’aquesta bonificació no hauria de 
suposar una pèrdua per a aquest col·lectiu, que anteriorment se´n beneficiava.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar la quantitat corresponent a l’increment de recaptació degut a l’elimi-

nació de la bonificació de l’impost d’AJD per a persones amb algun tipus de dis-
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capacitat acreditada a polítiques específicament orientades a facilitar-los l’accés a 
l’habitatge.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels 
actes jurídics documentats per a joves
250-00511/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la compen-
sación de la bonificación de los Actos Jurídicos Documentados (AJD) para los jóve-
nes, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado día 8 de noviembre, el Gobierno de España aprobó un decreto-ley 

con el que modificaba la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (ITP y AJD), de forma que el sujeto pasivo del impuesto 
correspondiente a la suscripción de hipoteca sea el prestamista y no el prestatario. 
Atendiendo a esta nueva situación, el 13 de noviembre, el Gobierno de la Generali-
dad de Cataluña aprobó la supresión del tipo reducido del AJD, del que se beneficia-
ban jóvenes menores de 32 años para la adquisición de su vivienda habitual.

Con la nueva situación, se prevé que el gobierno autonómico incremente su re-
caudación en una cantidad que, con la definición anterior del impuesto, formaba 
parte de las políticas de atención sectorial de ese colectivo.

Por la vía de la bonificación del impuesto, el gobierno regional ha estado desti-
nando parte de los recursos anteriormente indicados a facilitar el acceso a la vivien-
da a personas jóvenes. La desaparición de dicha bonificación no debería suponer 
una pérdida para este colectivo, que anteriormente se beneficiaba de ella.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a: 
1. Destinar la cantidad correspondiente al incremento de recaudación de-bido a 

la eliminación de la bonificación del impuesto de AJD para personas jóvenes a polí-
ticas específicamente orientadas a facilitarles el acceso a la vivienda.

Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs



BOPC 218
7 de desembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 39 

Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en 
nefrologia pediàtrica a Lleida
250-00512/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per solventar la falta 
d’especialistes en nefrologia pediàtrica a Lleida, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els darrers mesos hi ha queixes a Lleida perquè els nens que han de ser atesos a 

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova per processos nefrològics són derivats 
a l’Hospital Vall d’Hebron per manca d’especialistes a Lleida.

Això està fent augmentar la llista d’espera fins a quatre mesos i, a més, sovint hi 
ha cancel·lacions i cites que no tenen data de visita. En el cas dels pacients que han 
d’anar a Barcelona els suposa una molèstia econòmica i de temps afegida que cal 
també abordar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Desenvolupar un pla per a resoldre la falta d’especialistes en nefrologia pedià-

trica a Lleida.
2) Presentar el pla davant la Comissió de Salut en el termini màxim de tres mesos.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció 
a la Salut Sexual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de 
Gimbernat, de Cambrils
250-00513/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per millorar la Unitat 
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger de Cambrils, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger de 

Cambrils fa anys que van deixar de passar d’oferir atenció ginecològica cada dia a 
només dos matins a la setmana, actualment els dimarts i divendres. La demanda de 
la zona és molt més gran que l’oferta a aquesta consulta amb la conseqüent llista 
d’espera, el que està fent que algunes pacients estan sent derivades a Reus.
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A més, amb les retallades es va retirar l’auxiliar sanitària que ajudava a la con-
sulta i, si es requereix, cal trucar abans, i llavors acudeix la persona que està des-
tinada amb l’odontòleg. També amb els anys i l’ús l’ecògraf ginecològic ha quedat 
obsolet i està fallant amb freqüència.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a: 
1) Ampliar els dies amb consulta disponible a la Unitat d’Atenció a la Salut Se-

xual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger de Cambrils.
2) Disposar d’auxiliar sanitària de forma fixa tots els dies que hagi consulta 

ginecològica.
3) Renovar l’ecògraf d’aquesta unitat.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor 
Ros, de Terrassa
250-00514/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 22896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
rehabilitació i activació del Vapor Ros de Terrassa (Vallès Occidental), per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Vapor Ros és un recinte industrial de la ciutat de Terrassa construït durant 

la segona meitat del segle xix i ampliat a inicis del segle xx per l’arquitecte Lluís 
Muncunill. Ubicat a l’interior de la illa que delimiten els carrers Font Vella, Puig 
Novell, del Racó, Portal Nou, de l’Església i Plaça Vella, s’ha mantingut al llarg de 
la història aïllat del seu entorn i pràcticament intacte fins a dia d’avui. Aquest fet l’ha 
permès no només mantenir l’elevat valor arquitectònic dels seus edificis modernis-
tes sinó també preservar un ambient i paisatge industrial únic en aquests moments 
a la ciutat.

En aquests moments es desenvolupen una dotzena d’activitats en diferents espais 
de l’interior del recinte. Cal valorar molt positivament l’existència d’aquestes activi-
tats ja que encara que no ocupin la totalitat dels espais són les que amb molt d’esforç 
dels seus impulsors han permès conservar i mantenir viu el recinte. Recentment s’ha 
constituït l’Associació de veïns del Vapor Ros.

Pel que fa a la titularitat del recinte en aquests moments existeix una situació 
incerta. El que va ser propietari del Vapor, a la seva mort l’any 2016, va deixar en 
herència la propietat a la Generalitat de Catalunya amb una clàusula expressa que 
prohibeix l’ús i la propietat per part de l’Ajuntament de Terrassa durant 30 anys mal-
grat que el seu desig, tal i com havia manifestat reiterades vegades, era que el Vapor 
Ros fos un espai per a ús social i cultural de la ciutat de Terrassa.

El passat 18 de novembre la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa 
va aprovar l’acord de suspensió de llicències (PLPG 06/2016) pel termini d’un any 
amb la finalitat d’estudiar la transformació urbanística de l’àmbit del Vapor Ros i 
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el seu entorn. A la finalització del termini de suspensió, és a dir en novembre de 
2017 l’equip de govern va proposar a la Comissió de Territori un dictamen amb una 
proposta modificació puntual (MP) del POUM per ser aprovada en el Ple d’aquell 
mateix mes. De manera sintètica, la modificació es fonamentava en introduir nous 
usos urbanístics en l’àmbit per tal de generar la suficient plusvàlua (benefici) que 
justifiqués la intervenció d’un promotor immobiliari, i facilités la conservació del 
patrimoni arquitectònic i l’obtenció de nous espais públics.

Des de Terrassa en Comú vam observar greus inconvenients i contradiccions en 
la proposta. La MP significava bàsicament una revalorització econòmica de l’àmbit 
amb l’objectiu de què esdevingui en una operació urbanística rentable per algun pro-
motor però sense cap garantia de què l’operació sigui executada. En canvi, l’ordena-
ció proposada no respon a necessitats urbanes reals i podria significar la pèrdua del 
valor de l’ambiental arquitectònic existent en aquest moments.

De fet, en primera instància, el que fa la MP és facilitar que la Generalitat de 
Catalunya com a recepcionària de l’herència pugui vendre’s la propietat a un millor 
preu, però sense cap termini i garantia de què això significarà amb seguretat una 
intervenció de millora de l’àmbit. Ans al contrari, la necessitat de revaloritzar eco-
nòmicament els espais per fer viable la inversió necessària podria significar un en-
duriment de les condicions de lloguer i la possible expulsió de les activitats actuals. 
Per tant, la MP podria ser absolutament contraproduent als objectius suposadament 
establerts.

L’experiència viscuda en les darreres dècades ens indica que operacions de trans-
formació urbanística fonamentades en la generació de plusvàlua immobiliària han 
contribuït de manera decisiva en la creació de la bombolla immobiliària ja que to-
tes les despeses que han de revertir a la ciutat en format de cessions suposadament 
gratuïtes en el fons han estat assumides per l’increment del preu de l’habitatge i per 
tant, per les famílies que han comprat aquests habitatges. En el cas de Terrassa, a 
més a més, s’ha demostrat en casos com el del Vapor Gran, que tampoc han acon-
seguit donar resposta als ritmes i les dinàmiques socials existents en l’espai públic.

Sortosament, davant les observacions rebudes per part de diversos grups de 
l’oposició l’equip de govern va decidir retirar del Ple la proposta de MP amb la vo-
luntat d’elaborar una proposta alternativa que abordés la reactivació del Vapor Ros.

Per aquests motius considerem que hauria de ser un objectiu de l’Ajuntament de 
Terrassa i de la Generalitat iniciar algun tipus d’acció encaminada a la preservació 
dels valors arquitectònics i ambientals de l’àmbit, mitjançant un procés de recupe-
ració i activació dels espais, a partir del procés ja iniciat per les activitats existents.

Considerem que el cas de Vapor Ros, presenta unes característiques idònies per 
poder plantejar un nou model de desenvolupament urbà i social. Que superi un mo-
del que prioritza el negoci immobiliari per davant de les necessitats reals de les 
persones i les ciutats. Un nou model que parteixi de les potencialitats socials i eco-
nòmiques existents ja al recinte i també a la ciutat com a motor d’un procés de trans-
formació i millora adequat als ritmes de les persones i no del mercat immobiliari.

Finalment veiem amb preocupació la política de patrimoni de la Generalitat, es-
pecialment el que fa referència a la gestió d’herències, després de la recent subhasta 
de solars, edificis i pisos procedent d’herències intestades, malgrat la forta oposició 
social i ciutadana i la manca de voluntat del Govern de buscar solucions per a cada 
un dels casos en un diàleg real amb els consistoris de cada localitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Cedir aquest espai a l’ajuntament de Terrassa, quedant preferentment al marge 

de qualsevol acció o transacció que persegueixi l’obtenció de beneficis econòmics 
per part de la Generalitat de Catalunya.

Fascicle segon
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2) Vetllar, metre no es materialitzi la cessió, per la perseveració dels valors ar-
quitectònics i ambientals del Vapor Ros

3) Acompanyar l’ajuntament de Terrassa per estudiar conjuntament amb l’asso-
ciació de veïns del Vapor Ros i altres entitats que puguin estar interessades la crea-
ció d’un projecte d’autoorganització col·lectiva que pugui ser receptor de la cessió 
de la titularitat o de l’ús de l’espai i que assumeixi la responsabilitat de definir un 
procés d’activació, ocupació i rehabilitació del Vapor Ros.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el boicot antisemita i xenòfob a un partit 
de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00515/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada, Blanca Vic-

toria Navarro Pacheco, diputada, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la condemna al boicot anti-
semita i xenòfob a un partit de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb data de 6 de novembre de 2018 es va donar a Catalunya una greu situació 

arran de la celebració del partit de waterpolo corresponent a la Lliga Mundial Fe-
menina entre les seleccions d’Espanya i Israel, que s’havia de celebrar a la piscina 
de Molins de Rei.

L’amenaça d’un boicot perquè no es celebrés aquest partit, de caire antisemita i 
xenòfob, per part del moviment de boicot a Israel (BDS) i de la CUP, i amb el suport 
dels ajuntaments de Molins de Rei i Barcelona, va fer que el partit finalment s’ha-
gués de jugar al CAR de Sant Cugat, sense la lliure assistència de públic.

Aquest cas evidencia l’assetjament i l’odi vers dos equips esportius professionals 
de dones, amb clars components xenòfobs i antisemites.

D’altra banda, no és admissible que l’argument per a la denegació de la celebració 
del partit hagi estat el de la seguretat, donat que davant qualsevol situació d’assetja-
ment la resposta no pot ser mai la complicitat amb els assetjadors, sinó vetllar perquè, 
mantenint la seguretat, es garanteixi el desenvolupament del partit amb normalitat.

Aquests fets d’odi contra uns col·lectius que atempten contra els valors de l’esport 
i els principis universals dels tractats internacionals de drets humans, no es poden 
tolerar a Catalunya, en el marc de l’Estat de Dret que és Espanya i en l’àmbit de la 
Unió Europea.

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

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya condemna qualsevol tipus d’assetjament de caire 

xenòfob, antisemita o contra les dones, actes que són antagònics als valors de l’es-
port i contraris als principis democràtics i als tractats internacionals de drets hu-
mans vigents.
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2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir a tot 
Catalunya la normal celebració dels esdeveniments internacionals, esportius i de 
qualsevol àmbit, evitant que actes d’assetjament i d’odi per part de qualsevol col·lec-
tiu puguin impedir el seu desenvolupament.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, Blanca Victoria Na-

varro Pacheco, Jean Castel Sucarrat, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves
250-00516/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el fomento 
de la Cultura entre los jóvenes, para que sea sustanciada ante la Comissió de Políti-
ques de Joventut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A lo largo de los últimos años vemos con preocupación, según datos facilitados 

por la encuesta de participación cultural en Cataluña, el estancamiento y la reduc-
ción en la asistencia a espectáculos y al cine por parte de muchos de los jóvenes de 
nuestro país. Factor que puede mostrar una desconexión de los jóvenes con deter-
minadas prácticas culturales como son el teatro, la danza, audiciones de música, el 
cine y la cultura en general.

Los jóvenes son un público que consume con mucha facilidad las diferentes re-
des sociales e internet como medio de acceso a la información sobre actividades y 
eventos culturales; también como espacios de consumo cultural, aunque en ocasio-
nes este interés no se traslada, en general, a los diferentes espacios físicos culturales.

Las redes sociales e internet nos brindan una buena oportunidad para explicar 
que pueden ser no sólo espectadores, sino también implicarse de verdad pasando de 
público pasivo a público activo. También debemos aprovechar la preponderancia ac-
tual que tienen estos medios en la comunicación cultural para ofrecer información 
especializada de los centros de programación y fidelizar audiencias

El teatro y el mundo cinematográfico no es sólo para adultos, sino también para 
los jóvenes, y ofrece un amplio abanico de formatos atractivos y diversos. Los espa-
cios culturales deben ser una oportunidad para iniciar el contacto de los jóvenes con 
la cultura que nos rodea día a día.

Por último, una de las principales barreras para acceder al consumo cultural más 
señaladas por las audiencias es el precio, es necesario analizar la dimensión econó-
mica como barrera de acceso al consumo cultural estableciendo políticas que garan-
ticen precios sociales progresivos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Mejorar las campañas de comunicación, con énfasis especial en las TIC, para 

hacer atractivo el consumo de la cultura, particularmente aquellas dirigidas a los 
jóvenes catalanes.
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2) Implementar nuevas políticas digitales que ayuden a visualizar la oferta cultu-
ral a los jóvenes a través de las redes sociales, extendiendo las campañas de comu-
nicación mencionadas a estos medios.

3) Buscar nuevos formatos para ofrecer políticas de precios sociales progresivos 
y tarifas reducidas, incluyendo la creación de un carnet cultural específico para jó-
venes, con el objetivo de fomentar su asistencia a los diferentes espacios culturales 
y su participación en este sector.

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; David Mejía Ayra, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del 
CAP Vallès Oriental
250-00517/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la situació del Servei de Pediatria del CAP Vallès, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la ciutat de Granollers s’ha suprimit el servei de pediatria al Centre d’Atenció 

Primària (CAP) Vallès Oriental, suposant una reducció de serveis sanitaris oferts als 
menors i les famílies de les zones centre i nord de la ciutat.

Després de mesos en què el Departament de Salut assenyalava que s’estava ava-
luant la continuïtat, el 16 de novembre ha confirmat que el servei es concentrarà al 
CAP Sant Miquel.

Aquest estiu l’atenció pediàtrica del CAP Vallès Oriental i del CAP Sant Miquel 
es va concentrar per primera vegada en aquest últim centre.

Els ciutadans han manifestat les seves queixes, donat que aquesta mateixa situa-
ció ha suposat una afectació a l’accessibilitat del recurs per part dels nens de zones 
més allunyades del CAP Sant Miquel, situat a la zona sud de la ciutat i que, prèvia-
ment al canvi d’ubicació, ja es trobaven davant d’una situació de retards en l’assig-
nació d’hores de visita i de precarització de l’atenció.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Reobrir el servei de pediatria al Centre d’Atenció Primària (CAP) Vallès Oriental.
2) Incrementar el nombre d’hores de professional assignats a ambdós centres, 

Sant Miquel i Vallès Oriental, per a millorar l’atenció pediàtrica dels nens de la ciu-
tat de Granollers.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Jorge So-

ler González, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la diplomàcia cultural de la Generalitat
250-00518/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
diplomacia cultural de la Generalitat de Cataluña, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
La definición que proponía el artículo 2.j Diplomacia Cultural de Catalunya de 

la  Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014 de Acción Exterior y de Relaciones 
con la Unión europea fue declarada nula por el Tribunal Constitucional en su sen-
tencia 228/2016, de 22 de diciembre de 2016.

No obstante, a pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional era clara, en 
la actualidad el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en la página web del Depar-
tamento de Cultura, establece que: 

«La diplomacia cultural es hoy una herramienta básica para estructurar cual-
quier tipo de estrategia de acción internacional. La cultura nos permite el intercam-
bio de ideas, información, tradiciones y valores que conllevan el enriquecimiento 
mutuo y que favorecen el entendimiento.

El Departamento de Cultura despliega su diplomacia cultural a través de la crea-
ción y la preservación de relaciones bilaterales, sea con Estados u otras entidades 
territoriales, y multilaterales, siguiendo las líneas de actuación y prioridades marca-
das por el Gobierno de Cataluña.

Relaciones bilaterales: planes estratégicos
El Departamento de Cultura trabaja para potenciar las relaciones con los gobier-

nos y las instituciones de aquellas regiones y estados que el Gobierno de Cataluña 
ha identificado como prioritarios para la acción exterior. Destacan especialmente los 
programas en los que el Departamento participa, enmarcados en los planes estraté-
gicos que el Gobierno ha adoptado en materia de acción exterior.»

Es inadmisible que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, organismo público 
sometido a la ley y a las resoluciones judiciales incumpla fehacientemente el conte-
nido de una resolución judicial dictada por el Tribunal Constitucional y mantenga la 
diplomacia cultural como estrategia de acción internacional.

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

Propuesta de resolución
1. Exigir al Govern de la Generalitat el cumplimiento de las resoluciones judicia-

les y en concreto de la Sentencia del Tribunal Constitucional 228/2016, de 22 de di-
ciembre de 2016, y retire inmediatamente de la página web oficial del Departamento 
de Cultura y las referencias a la Diplomacia cultural y todos aquellos párrafos que 
contravienen la citada sentencia.

2. Remitir al Parlamento de Cataluña un informe escrito en el plazo máximo de 
3 meses en el que el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y 
Transparencia exponga la adecuación de las actividades culturales con proyección 
exterior a la STC 228/2016.

3. Impulsar la comparecencia anual en el Parlamento de Cataluña del conseller 
responsable de la Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña para dar explicacio-
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nes sobre la adecuación de las actividades culturales con proyección en el exterior 
a la STC 228/2016.

Palacio del Parlamento, 28 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre els agents rurals
250-00519/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els 
Agents Rurals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’article 144.6 de l’Estatut d’Autonomia estableix que la Generalitat de Catalu-

nya exerceix les seves competències en medi ambient i espais naturals per mitjà del 
Cos d’Agents Rurals, competent en vigilància, control, protecció i la prevenció in-
tegral del medi ambient. Els membres del cos tenen la condició d’agents de l’autori-
tat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els 
termes que estableix la llei.

Els darrers anys, s’han acumulat diferents problemàtiques i incompliments en-
torn del Cos d’Agents Rurals, que perjudiquen les seves condicions de treball i no 
garanteixen la seguretat necessària en les seves tasques diàries.

Al mes de maig del 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció per 
àmplia majoria on es demanava, entre d’altres: 

a) Potenciar el CAR com a eina imprescindible en la funció de vigilància i con-
trol, de protecció i prevenció integrals del medi ambient.

b) Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 
pla director que inclogui els plans de carrera dels agents de totes les categories.

c) Redactar un estudi de dimensionament de la plantilla del CAR.
d) Desplegar, del 2016 al 2019, les categories professionals.
e) Incrementar la plantilla basant-se en l’estudi de dimensionament.
f) Cobrir les places.
g) Convocar, durant el 2016 i el 2017, les places de sotsinspector.
h) Dotar de mitjans d’intervenció immediata totes les unitats del CAR per a ac-

tuar en l’inici dels incendis.
i) Millorar els equipaments materials dels vehicles, atenent l’especificitat dels 

serveis que duen a terme.
j) Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic per a po-

der oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals dels agents.
k) Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya.
l) Establir el protocol necessari perquè el CAR pugui accedir a la informació de 

les bases de dades policials.
m) Revisar els protocols existents i establir nous protocols de col·laboració i co-

ordinació amb altres cossos.
n) Dissenyar un model tipus de seu d’àrea bàsica.
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o) Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del CAR.
p) Dotar de recursos humans i materials el Grup de Suport Marí del Cos d’Agents 

Rurals.
q) Aprovar i publicar, durant el 2016, el reglament d’ús d’armes pels membres del 

CAR, que ha d’incloure també altres mitjans de defensa.
r) Crear un nou marc jurídic del dret sancionador ambiental.
Al cap d’uns mesos, al gener del 2017, es va tornar a aprovar una moció on 

s’acordava, entre d’altres: 
a) Preveure la provisió dels llocs de comandament del Cos d’Agents Rurals del 

Priorat, el Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Montsià i l’Àrea Regional del Pirineu 
que van restar vacants.

b) Establir durant els propers mesos, d’acord amb la Moció 35/XI, sobre el Cos 
d’Agents Rurals i la seguretat ambiental, un protocol de coordinació entre el 
Cos d’Agents Rurals i els altres cossos de la Generalitat.

c) Garantir que el pressupost del 2017 inclogui totes les places que ja estaven 
pressupostades en el darrer pressupost aprovat.

Després d’analitzar els compromisos adquirits i no acomplerts i amb l’objectiu 
que el Govern millori els recursos necessaris per donar un bon servei públic per 
part del Cos d’Agents Rurals, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la importància de la tasca, funcions i competències del Cos 

d’Agents Rurals i col·laboració en la gestió del medi ambient i els espais naturals, 
reconegudes per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

2. Aprovar el nou Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals i dotar-lo dels recursos 
econòmics suficients per implementar-lo.

3. Consensuar i aprovar l’actual proposta de Reglament d’Armes, en un termi-
ni de 3 mesos, de manera consensuada amb les diferents organitzacions sindicals 
d’Agents Rurals per tal de determinar quins agents, i en quines condicions, han de 
poder disposar del protocol d’armes per millorar la seguretat durant les inspeccions 
de caça i considerar l’especialització en armes i tasques considerades de risc com la 
millor resposta avançada de seguretat CAR.

4. Concretar en els propers pressupostos, 100 places de nova creació pel Cos 
d’Agents Rurals tal com preveu el Pla Estratègic i obrir una convocatòria de promo-
ció on se sumin aquestes a les places vacants i/o ocupades interinament per tal de 
cobrir la disminució que ha sofert la plantilla durant els darrers anys, rejovenir-la 
(la mitjana d’edat actual és de 51 anys) i complir amb els compromisos dels darrers 
Governs.

5. Donar compte dels acords d’aquesta resolució i les accions impulsades, com a 
mínim una vegada a l’any, davant de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les obres de modernització i ampliació 
del reg de la conca de Tremp
250-00520/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
obres de modernització i d’ampliació del reg de la Conca de Tremp, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La modernització i ampliació del reg de la Conca de Tremp és una obra llarga-

ment reivindicada, que ha de servir per substituir l’antic subministrament per grave-
tat per un altre a pressió i ampliar la superfície regable de les 1.800 hectàrees actuals 
a un total de 4.634 als municipis de Tremp, Talarn, Isona, Castell de Mur, Gavet de 
la Conca i Llimiana.

Al juliol de 2018 el grup parlamentari PSC-Units va formular una pregunta a 
la Conselleria d’Agricultura sobre les previsions del Govern de la Generalitat per 
impulsar les obres del reg de la Conca de Tremp, el projecte a executar i la partida 
pressupostària a destinar-hi. El passat mes d’octubre de 2018 va rebre la resposta la 
qual contenia condicions sobrevingudes i errors greus.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aclarir els criteris d’adhesió al reg del 60% dels regants potencials, tenint en 

compte l’estat actual d’execució de l’obra i el desconeixement de quin serà el cost 
per hectàrea.

2. Detallar la inversió executada fins al moment, que segons la resposta a la pre-
gunta parlamentària amb núm de tramitació 314-01846/12, és de 9.217.783,97€ entre 
2003 i 2017.

3. Consignar una partida pressupostària suficient per continuar l’obra als pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2019.

4. Concretar un calendari d’execució de l’obra de modernització i ampliació del 
reg de la Conca de Tremp.

5. Donar compte de l’estat del reg de la Conca de Tremp davant la Comissió 
d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 
39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència
250-00521/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
dades de beneficiaris i beneficiàries de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les dades estadístiques en l’àmbit de les polítiques socials són fonamentals per 

fer un bon anàlisi de la realitat que existeix a Catalunya, així com per comprovar 
l’eficàcia de les polítiques que es porten a terme.

La manca d’un informe de la situació social de Catalunya realitzat pel propi Go-
vern de la Generalitat, fa que per accedir a dades fiables s’hagi de consultar diverses 
fonts, entre elles, les del Ministeri de Sanidad, Consumo y Bienestar Social o les 
pròpies del Departament de Treball, Benestar Social i Famílies.

Quan es consulten aquestes dades, es comprova que existeix un diferencial molt 
notable entre les dades que ofereix la Generalitat i les que ofereix el Ministeri en 
l’àmbit de la dependència, i aquest fet es produeix des de fa més de 10 anys. A tall 
d’exemple, segons la Generalitat a Catalunya hi havia 168.518 beneficiaris/àries al 
setembre de 2018, i segons el Ministeri (IMSERSO) 150.731 durant el mateix perío-
de. Una diferència de 17.787 beneficiaris/àries massa ampli com per poder tenir una 
fotografia real del nombre de persones ateses a Catalunya. Un fet que es produeix 
des de la posada en marxa de la llei i que ha tingut, en altres períodes, un limb de 
més de 20.000 persones.

Cal tenir una fotografia molt exacte del nombre de persones ateses, per diverses 
raons. En primer lloc, per analitzar l’evolució de la llei. En segon lloc, perquè aques-
tes dades tenen un efecte immediat en la distribució de les transferències econòmi-
ques Estat-Generalitat. I finalment, perquè és fonamental per a la pròpia eficàcia del 
sistema.

Una situació semblant succeeix en el nombre de menors no acompanyats que han 
arribat a Catalunya en els darrers mesos, on les dades del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social o les dades d’acollida de Mena’s de la Generalitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Cercar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta Proposta de 

Resolució, amb el Ministerio Sanidad, Trabajo y Consumo i amb l’IMSERSO, un 
sistema més eficaç en l’intercanvi de dades en l’àmbit de la dependència, que ajus-
ti al nombre de beneficiaris reals les dades de què disposen totes dues administra-
cions.

2. Informar al Parlament de Catalunya del mecanisme de coordinació establer 
per donar compliment al punt 1, i articular un sistema perquè aquestes dades com-
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partides i consensuades siguin públiques mitjançant el web de la Conselleria de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel 
qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el 
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria
250-00522/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
a la revisió del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar 
de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatò-
ria, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de trans-

port per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria esta-
bleix que la gratuïtat del servei de transport escolar a l’alumnat d’educació obligatò-
ria es facilitarà als alumnes escolaritzats fora del seu municipi de residència.

Per altra banda, l’article 6.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació esta-
bleix que les administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equi-
tat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris 
i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin 
en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als 
alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques 
reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la 
naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies. Les administracions 
públiques han de promoure mesures que facilitin l’accés de tots els alumnes a les ac-
tivitats complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments postobligatoris 
de batxillerat i de formació professional.

Però la situació real de moltes famílies que viuen en urbanitzacions o en nuclis 
de població que estan dins del municipi del seu centre escolar, malgrat tenir-lo lluny, 
és que no tenen dret al servei de transport escolar gratuït. Fins l’any 2012, els infants 
residents a aquests municipis sí que tenien accés a aquest servei de forma gratuïta, 
però el servei va ser suprimit.

La normativa actual referent al servei de transport escolar no garanteix els drets 
dels infants a l’accés a l’educació gratuïta en l’etapa d’escolarització obligatòria en-
tre els alumnes que viuen en nuclis de població que, malgrat estar dins del muni-
cipi del seu centre escolar, tenen una distància al centre igual o superior a d’altres 
que estan en un municipi veí. És a dir, planteja una desigualtat d’oportunitats a les 
famílies d’alumnat que resideixen lluny del seu centre escolar, malgrat ser dins del 
mateix municipi, ja que no discrimina la distància geogràfica a l’hora de proveir 
aquest servei.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata la desigualtat d’oportunitats que pateixen les famílies que viuen en 

nuclis de població que, malgrat estar dins del municipi del seu centre escolar, tenen 
una distància al centre igual o superior a d’altres que estan en un municipi veí, i en 
canvi, no tenen el dret a transport escolar obligatori, ja que el Decret 161/1996 esta-
bleix com a transport escolar obligatori només aquell que correspon a alumnes que 
han de desplaçar-se fora del terme municipal, sense criteris de distància.

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Iniciar, abans de començar el curs escolar 2019-2020, la revisió del Decret 

161/1996 pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el des-
plaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, amb criteris de distància en la de-
terminació del transport escolar obligatori.

b. Implicar la comunitat educativa, de manera representativa a la realitat ter-
ritorial, en la revisió de les condicions del Decret 161/1996, basant-se en la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que en el seu article 6.3 estableix que «Les 
administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat als serveis 
escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ense-
nyaments declarats gratuïts, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions 
sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb 
discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes.»

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte de 
conservació de l’os bru al Pirineu i sobre el millorament de la 
convivència entre l’os bru i la ramaderia extensiva
250-00523/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 23086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució per a continuar el projecte de conservació de l’os bru al Pirineu, millorar la 
convivència entre l’os bru i la ramaderia extensiva, i pel reforç d’aquesta., per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, amb el text següent: 

Exposició de motius
A l’any 2015 es va iniciar el projecte europeu PirosLife amb l’objectiu de reintro-

duïr l’Os Bru (Ursus arctos) als Pirineus. L’os bru es una espècie autòctona dels Pi-
rineus i els primers esforços per la seva recuperació daten del 1996. El finançament 
europeu (i per tant el projecte PirosLife com a tal) finalitzarà al desembre del 2019.

La política de reintroducció ha donat el seus fruits, passant d’una població pro-
pera a l’extinció al 1996 a prop dels 40 exemplars que es van detectar al 2017. No 
obstant això, el 80% d’aquests ossos provenen d’uns mateixos progenitors, pel que 
al 2016 es va decidir introduir un nou mascle portat d’Eslovènia: Goait. Tots els 
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exemplars reintroduïts procedeixen d’Eslovènia, ja que tenen unes característiques 
genètiques similars als ossos autòctons dels Pirineus, dels quals ja no sobreviu cap 
exemplar.

La reintroducció, ha tingut conseqüències en el medi natural i, especialment, al 
sector primari de l’Alt Pirineu i la Vall d’Aran. Tot i que el 80% de la dieta d’un os 
es basa en arrels, baies i altres fraccions vegetals, l’os complementa la seva ingesta 
amb fonts de proteïnes com les ovelles, cabres i altres tipus de ramaderia: poltres i 
vedells (en menor mesura).

No podem oblidar que determinades valls i pobles tenen una forta dependència 
econòmica amb aquests sectors i pateixen greus problemes de despoblament. Qual-
sevol canvi en l’equilibri de la zona posa en perill a tota la comunitat. A tot això, se 
li suma la falta de coordinació i comunicació amb la població local a l’hora de disse-
nyar i iniciar la política de reintroducció, així com els criteris de compensació en cas 
de danys, el que ha provocat la sensació que l’os, en comptes de ser una oportunitat 
i una defensa del patrimoni natural, sigui una imposició.

El sector ramader de la zona del Pallars, la Vall d’Aran i l’Alta Ribagorça, per 
exemple, va patir 33 atacs al 2016 i 29 al 2017. També el sector apícola ha estat afec-
tat, amb 17 atacs a arnes al 2017.

El propi programa PirosLife ja té en compte les diferents interaccions entre l’os 
i la població local (especialment el sector ramader). En concret, dins dels objectius 
específics trobem: «3. Provar que el risc d’atacs “zero” a la ramaderia i l’apicultura 
és possible» i «4. Generar un clima d’acceptació i coexistència».

Però, a més a més, en les accions detallades i desglossades trobem: «C2. Noves 
accions integrals per a la prevenció d’atacs d’ós bru sobre la ramaderia i l’apicul-
tura: cap al risc zero», «C4. Ordenació de l’ús públic a zones d’observació habitual 
d’óssos: evitant el risc de contacte humà-ós bru.», «D2. Anàlisi dels danys a la ra-
maderia i l’apicultura durant el projecte: podem apropar-nos al risc zero?», «D4. 
Valoració de les accions d’ordenació de l’ús públic en zones amb observació fre-
qüent d’óssos i evitació del contacte humà ós bru.», «E1. Realització de tallers amb 
ramaders per a seleccionar propostes conjuntes de gestió futura: document de com-
promís.», «E2. Realització de tallers de cooperació amb els caçadors i edició d’un 
manual de bones pràctiques.», «E7. Desenvolupament d’una xarxa de voluntariat per 
a la conservació de l’ós bru al Parc Natural de l’Alt Pirineu: seguiment, divulgació, 
ramaderia i gestió.», «E8. Realització de conferències i xerrades per a habitants i vi-
sitants d’Isil, Lladorre i Bossost.», «E11. Formació de pastors i ramaders en relació 
a la coexistència amb l’ós bru (escola de pastors, escoles agràries i associacions de 
ramaders).», entre moltes altres referències a la convivència entre la població local 
i l’os bru.

La ramaderia extensiva, especialment el sector oví i cabrum, ha patit molts pro-
blemes com la reducció del 45,7% de la cabana ovina i un 6,57% de la caprina en 
els últims 20 anys. Els preus de xai entre el 2005 i el 2012 han augmentat només un 
1,1% mentre que el cabrit ha baixat un 10,46%. Tot això, sumat a l’augment del preu 
del pinso un 40,1% i de l’alfals un 28,9%, i la disminució del consum un 34,2% en-
tre els períodes de 2004 i 2011, fa que el sector estigui vivint moments crítics per a 
la seva supervivència.

El sector ramader, en especial l’extensiu i, concretament, l’oví i cabrum han estat 
sempre una font de treball, d’equilibri territorial i de gestió ambiental a Catalunya. 
Ha estat el sector ramader mes important i els seus productes alimentaris formen 
part de la identitat gastronòmica de Catalunya.

Hem d’assumit que el primer requisit per a una política de conservació del medi 
ambient exitosa és la col·laboració i implicació de la població local, així com uns 
objectius honestos i realitzables, i que el sector ramader extensiu es imprescindible 
per al territori.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Continuar el projecte de reintroducció i protecció de l’os bru al Pirineu,
més enllà del projecte PirosLife
– Realitzar els estudis científics necessaris per a establir uns criteris de protecció 

de l’espècie i una capacitat de càrrega aproximada per a tot el territori.
– Revisar de forma completa tota la part del projecte de conservació relacionada 

amb la interacció i convivència amb la població local, una vegada acabi el progra-
ma PirosLife.

– Allunyar-se del concepte «risc zero», que només provoca falses esperances i 
frustració al sector ramader i assumir que sempre existeix un risc amb la fauna sal-
vatge.

– Reforçar i publicitar les mesures de protecció de les cabanes i assegurar que 
el màxim de ramaders prenen part en dites mesures, reforçant les vies d’ajuts si fos 
necessari.

– Actualitzar l’annex IV del Decret 176/2007 regulador dels procediments de 
compensació de danys i prejudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies 
animals protegides de la fauna salvatge autòctona, consultar i dialogar amb el sector 
per l’establiment d’aquestes noves compensacions i explicar de forma transparent els 
criteris per establir-les.

– Fer més transparent, proper i àgil el procés de compensació econòmica en cas 
de dany o prejudici per espècies animals protegides. Establir indicadors i controls 
per assegurar que es compleixen els terminis màxims de temps establerts al Decret 
176/2007, donant al departament responsable dels recursos econòmics i humans ne-
cessaris.

– –Crear un espai de diàleg permanent entre sectors ambiental (ecologies, custò-
dia del territori, educació ambiental, xarxa Pirineus vius) ramaders, turisme i altres 
actors afectats per la presencia de l’os bru en el que es faci partícip de les desición 
i es creí la cultura de la mediació ambiental entre sector enfrontats amb detall la 
complexitat de la política de reintroducció però també es recullin inquietuds i dub-
tes de la població. Avançar cap a la co-producció de la política de reintroducció amb 
la població local.

– Realitzar el protocol complet de dissuasió de comportament violent amb 
l’exemplar Goiat.

– Reforçar els mecanismes de coordinació entre les diferents administracions 
afectades per la reintroducció de l’os, específicament els departaments responsables 
del govern d’Aragó, Navarra, Vall d’Aran i França.

– Establir i publicitar tots els indicadors necessaris per poder controlar i avaluar 
totes les accions de l’escenari post-Life.

– Convocar la taula del sector Oví i Cabrum de forma extraordinària per tractar 
la convivència entre la fauna protegida i el sector. Continuar amb les convocatòries 
ordinàries per tractar els problemes del sector.

– Donar resultats del Pla de recuperació del sector oví i cabrum, actualitzar-lo i 
dotar-lo de finançament suficient.

– Realitzar els estudis necessaris a fi de comprovar l’estat del sector ramader 
transhumant.

– Dotar de programes d’educació ambiental adreçats a la població que conviu 
amb l’os i als visitants de la zona amb l’objectiu de conèixer i valorar la riquesa i 
diversitat que significa tenir aquests tipus de fauna en el territori.
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– augmentar la transparència sobre les eines per evitar atacs de fauna salvatge 
(especialment la concentració de bestiars i rusc) per tal d’avaluar-les i millorar-les 
(lesions d’animals, malalties contretes, morts accidentals ...)

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP

Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de 
la qualitat de l’ocupació juvenil
250-00524/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 23087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
la millora de la Garantia Juvenil i una ocupació jove de qualitat, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Tot i algunes dades positives en l’ocupació juvenil en els últims mesos encara són 

moltes les que ens mostren les mancances i la precarietat que pateixen les persones 
joves. Les conseqüències de la reforma laboral i de la crisi econòmica han estat de-
vastadores per la població jove que, encara ara, en pateix les conseqüències. Així, 
la taxa d’ocupació s’ha situat en el 3r trimestre del 2018 en el 49,3%, 16,7 punts per-
centuals per sota que al tercer trimestre del 2007, quan el 66% dels i les joves d’entre 
16 i 29 anys tenia feina.

A més, si ens fixem en les característiques de l’ocupació, el sectors serveis ha in-
crementat el seu pes en l’ocupació juvenil en els últims anys i es situa ja en el 81,5%. 
Si comparem la qualificació de l’ocupació de la franja de 16 a 29 anys, i les persones 
de 30 anys o més, la diferencia més rellevant la trobem en les ocupacions de restau-
ració, serveis personals o vendes, on les persones joves superen les adultes en una 
proporció gairebé del doble (31,1% front 18,2%) i on es concentra bona part de les 
feines temporals i més precàries.

De fet, si ens fixem en la temporalitat, des de l’any 2009 la taxa de temporalitat 
de les persones joves no ha deixat d’augmentar i en el tercer trimestre del 2018 es 
situava en el 48,8% (31,7 punts percentuals més que en les persones assalariades de 
més de 29 anys, on es situa en el 17,1%), fet que demostra que l’ocupació juvenil que 
s’està creant és principalment temporal.

Pel que fa a l’atur a Catalunya hi ha 135.400 joves a l’atur i la taxa segueix sent 
del 20,3%, del 26,3% en la franja de 16 a 24 anys, molt per sobre de les xifres de 
les persones de més de 29 anys. I algunes xifres segueixen augmentant, com l’atur 
juvenil de llarga durada, que s’ha incrementat gairebé un punt l’últim any i ja se si-
tua en el 6,3%. Cal tenir en compte que dels milers de joves a l’atur només el 7,5% 
reben algun tipus de cobertura, un percentatge que al 2009 era del 25% i que en els 
últims mesos segueix empetitint-se.

En els últim anys una de les principals eines per lluitar contra l’atur juvenil ha 
estat la Garantia Juvenil, però la seva concepció de base errònia, lluny de la inno-
vació i de l’aposta per un nou model, així com la instrumentalització per part d’ocu-
padors i un disseny basat en bonificacions, no han permès una incidència real en 
la millora de l’ocupació juvenil. Els canvis introduïts per reduir la burocràcia i els 
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requisits van ser insuficients i la Garantia Juvenil segueix mostrant moltes man-
cances. La disminució de l’atur no pot anar acompanyada d’una major precarietat, 
temporalitat i sobrequalificació, ni d’una disminució de la taxa d’emancipació com 
està passant fins ara, i per això és necessari pensar en estratègies transversals que 
vagin més enllà.

L’anterior legislatura va aprovar-se per unanimitat la Resolució 615/XI del Par-
lament de Catalunya, sobre un model català de garantia juvenil, posant de manifest 
la necessitat d’adaptar el model de Garantia Juvenil a la realitat del territori català 
i les necessitats de les persones joves catalanes, aprovada per unanimitat de tot els 
grups. Cal doncs seguir insistint i treballant per tal de crear un sistema que perme-
ti una inserció real de les persones joves en el mercat de treball, que ha d’anar més 
enllà d’accions formatives i de contractes de sis mesos i que ha de garantir l’atenció 
personalitzada, tal com fixa el model europeu de garantia juvenil.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Manifestar al Govern espanyol la necessitat de continuar flexibilitzant requi-

sits per a poder desplegar un model català de garantia juvenil adequat i coherent 
amb el territori i les necessitats de les persones joves catalanes.

2. Crear una estratègia transversal per tal de seguir desplegant mesures, com el 
programa de la Garantia Juvenil, amb l’objectiu de lluitar contra l’atur juvenil i millo-
rar la qualitat de l’ocupació juvenil, impulsant la contractació en sectors que generin 
valor afegir i implicant a tots els agents socials en el seu disseny i desenvolupament.

3. Desenvolupar un model de Garantia Juvenil que s’adapti a les necessitats del 
jovent català i als diferents perfils de qualificació, garantint una inserció laboral real 
que doni una solució a l’actual atur i precarietat juvenil.

4. Facilitar l’accés i transparència a les dades de rellevància pública envers la Ga-
rantia Juvenil, que han de ser territorialitzades i actualitzades periòdicament, per tal 
de garantir el seguiment i avaluació d’aquest tipus de programes, especialment per 
part d’entitats juvenils i sindicals.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels 
mestres i els professors
250-00525/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 23126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el retorn dels drets 
laborals dels mestres i professors, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
A partir de l’any 2011 es van començar a fer retallades al sector de l’Ensenya-

ment i malgrat que en principi s’havien d’aplicar de forma «extraordinària», el cert 
és que a dia d’avui encara no s’han revertit. El professorat treballa més hores, en 
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pitjors condicions laborals, amb aules més massificades i amb menys suport mal-
grat que són molts els alumnes que necessiten una atenció especial o especialitzada. 
A més, com la resta de funcionaris de Catalunya, encara no se’ls ha retornat les pa-
gues extres dels anys 2013 i 2014.

A banda d’això, l’aplicació del Decret 39/2014 de Plantilles ha creat molt males-
tar als centres escolars i té el rebuig unànime de tots els sindicats i de la majoria dels 
docents, ja que consideren que a la pràctica suposa la selecció arbitrària del personal 
docent i que això ha malmès el funcionament democràtic dels centres.

Si la qualitat de l’ensenyament s’ha mantingut durant tots aquells anys ha estat 
per la dedicació i professionalitat dels docents i, per això, ja és hora que se’ls retor-
nin els drets que ja tenien i van perdre el 2011.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Restablir l’horari lectiu anterior a les retallades per tot el personal do-cent 

(23 hores a primària i 18 a secundària) pel curs 2019-20.
2. Retornar a l’horari de permanència de secundària anterior a les retalla-des 

(24 hores) pel curs 2019-20.
3. Fixar una ràtio màxima efectiva general de 22 alumnes per grup a primària i 

27 alumnes per grup a secundària el curs 2019-20 i de 20 alumnes per grup a pri-
mària i 25 alumnes per grup a secundària pel curs 2020-21.

4. Adequar les ràtios d’alumnes/unitat de cada centre educatiu a la demanda de 
places de cada població, de tal manera que asseguri la continuïtat de totes les liníes 
i centres educatius existents en l’actualitat.

5. Establir com a límit mínim inferior de jornada laboral dels docents la mitja 
jornada (50% de reducció) i, per tant eliminar les jornades laborals d’un terç de l’ho-
rari lectiu normal, excepte aquells casos en què ho demani la persona interessada.

6. Incrementar el personal de suport a la docència per atendre la diversi-tat.
7. Retornar el caràcter lectiu de les dues hores de reducció per al personal major 

de 55 anys.
8. Retornar les pagues extres de 2013 i 2014, de tal manera que la primera sigui 

completament restituïda abans que acabi l’any 2019 i la segona, abans del final de 
l’any 2020.

9. Retirar el Decret 39/2014 de Plantilles.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

3.10.30. Debats generals

Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 
2017
255-00006/12

PRESENTACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB TRENTA-QUATRE 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 23233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, que constituyen una cuarta parte de los miembros 

de esta cámara, de acuerdo con lo establecido por el artículo 156.2 del Reglamen-
to del Parlamento, exponen que: 
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1. Los pasados 6 y 7 de septiembre de 2017, los partidos separatistas se saltaron 
el reglamento de la Cámara e impusieron en el Parlamento de Cataluña las llama-
das «leyes» de desconexión, que implicaron: 1) un intento de separación unilateral 
de Cataluña del resto de España; 2) un intento de eliminación de la separación de 
poderes al permitir la elección directa de los altos jueces y magistrados por parte 
del Govern de la Generalitat; y 3) un intento de supresión del control parlamenta-
rio al Govern de la Generalitat, al otorgarse el poder de dictar normas que pudiesen 
cancelar cualquier tipo de legislación (incluida la Constitución).

2. La imposición de las referidas «leyes» de desconexión se llevó a cabo en dos 
jornadas caracterizadas por la cancelación de la Constitución, el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, el principio jurídico compartido en la Unión Europea del rule 
of law y la grave vulneración de los derechos y libertades fundamentales de los di-
putados de la oposición y de los ciudadanos a los que representaban. En palabras 
del Tribunal Constitucional, «la mayoría [parlamentaria] se sirvió para improvisar 
y articular ad hoc un insólito cauce en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio 
las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados».

3. Todo lo anterior pone de manifiesto el grave golpe a la democracia perpetrado 
durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017 por las fuerzas políticas separatistas.

4. Habiendo transcurrido más de un año, tras el bloqueo del debate sobre el golpe 
en el Parlamento de Cataluña por parte de las mismas fuerzas separatistas y ante un 
Govern de la Generalitat que sigue ahondando en la fractura social y la ruptura de 
la pacífica convivencia en Cataluña, es imprescindible que el Parlamento de Catalu-
ña pueda debatir sobre la protección de la democracia y la importancia que para el 
mantenimiento de la misma tiene el respeto a los derechos y libertades fundamenta-
les de los representantes políticos y, por tanto, de los ciudadanos a los que represen-
tan, como mecanismo de garantía ante atropellos y violaciones como las cometidas 
los días 6 y 7 de septiembre de 2017. 

Solicitan
Que el presidente del Parlamento convoque, dentro del presente período de se-

siones, un debate general en el Parlamento sobre el golpe a la democracia de los pa-
sados 6 y 7 de septiembre de 2017 y el deber de salvaguardar nuestra democracia.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156.4 del Reglamento del Parlamen-
to, a continuación, se consigna el guión de los temas que se proponen como objeto 
del debate: 

1. Golpe a la democracia iniciado los pasados 6 y 7 de septiembre de 2017.

Palacio del Parlamento, 27 de noviembre de 2018
Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra López, Susa-

na Beltrán García, David Bertran Román, José María Cano Navarro, Jean Castel 
Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domín-
guez Serrano, Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del 
Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, 
Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David 
Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martí Pachamé Barrera, Javier Ri-
vas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, 
Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra 
Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Va-
lle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputats; Inés Arrimadas García, presidenta; 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, 
corresponent a l’exercici 2016
256-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23347).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.12.2018; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de 
personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23345).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.12.2018; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el 
sistema de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent 
als exercicis 2011-2016
256-00019/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 23106 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 30.11.2018

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

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 23/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al sistema de gover-
nança de l’Institut Català de Finances, exercicis 2011-2016.

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

Barcelona, 29 de novembre de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

https://www.parlament.cat/document/publicacions/290539.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/290539.pdf
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 10.12.2018 al 21.12.2018).
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.11.2018.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la re-

núncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya de Magda Casamitjana 
i Aguilà, del Grup Parlamentari Republicà, amb efectes des del dia 30 de novembre 
de 2018.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.45.05. Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball de Control del Principi de 
Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea
409-00001/12

CONSTITUCIÓ

El Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del 
Dret de la Unió Europea (tram. 409-00001/12) s’ha constituït en la sessió del dia 4 
de desembre de 2018, d’acord amb l’article 55 del Reglament del Parlament. És in-
tegrat pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Susana Beltrán García

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Francesc de Dalmases i Thió

Grup Parlamentari Republicà
Adriana Delgado i Herreros

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Esther Niubó Cidoncha

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Carles Riera i Albert

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, 

Aurora Madaula i Giménez



BOPC 218
7 de desembre de 2018

4.52.05. Sol·licituds de compareixença 61 

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre l’acció del Govern davant el deteriorament 
dels serveis públics i les condicions laborals dels treballadors
361-00003/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23120).
Admissió a tràmit i acord d’escoltar el criteri de la Junta sobre la tramitació: Mesa 
del Parlament, 30.11.2018.

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre l’acció del Govern davant la greu situació 
laboral i les reivindicacions dels servidors públics de l’Administració i 
el sector públic de la Generalitat
361-00004/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 23127).
Admissió a tràmit i acord d’escoltar el criteri de la Junta sobre la tramitació: Mesa 
del Parlament, 30.11.2018.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre la informació que ha pogut donar a la 
consellera de Cultura per una investigació judicial
354-00068/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 
22960).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 28.11.2018.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre la informació relativa a presumptes 
irregularitats en els contractes de la Institució de les Lletres 
Catalanes en el període 2013-2018
354-00069/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP (reg. 
22981).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 28.11.2018.

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

Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00189/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip 
Territorial de Salut Pública de l’Alt Pirineu i Aran amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00190/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip 
Territorial de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00191/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip 
Territorial de Salut Pública de la Catalunya Central amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00192/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip 
Territorial de Salut Pública del Camp de Tarragona amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00193/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip 
Territorial de Salut Pública de Girona amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00194/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip 
Territorial de Salut Pública de Lleida amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00195/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip 
Territorial de Salut Pública de les Terres de l’Ebre amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00196/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa 
Salut i Escola amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
352-00197/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Pla integral per 
a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació 
saludable (PAAS) amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00198/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la Xarxa 
Catalana d’Universitats Saludables amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00199/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del president de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00200/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del president de l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00201/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de 
revisió de menús escolars amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00202/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del 
coordinador del Grup de Vacunes del Departament de Salut amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00203/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa 
de les malalties de diagnòstic prenatal i de cribratge neonatal amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00204/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00205/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Metges de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00206/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
de Metges de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00207/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
de Metges de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00208/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00209/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Farmacèutics de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00210/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Farmacèutics de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00211/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00212/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00213/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Lleida amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00214/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Girona amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00215/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de 
les malalties infeccioses amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00216/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa 
d’atenció a les drogodependències amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00217/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa 
«Beveu menys» amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
352-00218/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa 
«Aquí sí» amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00219/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa 
de prevenció, control i atenció al VIH, les infeccions de transmissió 
sexual i les hepatitis víriques amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00220/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre 
d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual 
i la Sida de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00221/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Xarxa 
d’Unitats de Salut Laboral amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00222/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00223/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la docència de 
postgrau en salut pública amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00224/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, president 
de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00225/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Segura, expert i vocal de 
la Comissió de Bioètica de Catalunya i del Consell Assessor de Salut 
Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00226/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Plasència, director 
general de l’Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00227/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Miquel Porta Serra, catedràtic 
de salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00228/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Baroja i Benlliure, 
president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00229/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Magda Campins Martí, cap de 
servei de medicina preventiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00230/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00231/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del sub-director general de 
Coordinació de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00232/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00233/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00234/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00235/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Veterinaris de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00236/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de 
Veterinaris de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00237/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Manel Balcells i Díaz, president 
del Consell Assessor de Salut, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00238/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de José Vicente Fernández García, 
responsable del Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00239/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Tarafa Orpinell, 
presidenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00240/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 22849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Carme Borrell Thió, gerent de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00241/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 22849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Sisó Almirall, president 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00242/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 22849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vizcarra Miquel, 
president del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00243/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 22849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, cap de 
l’Àrea de Qualitat i Processos de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00244/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 22849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Lluís de Peray Baiges, 
diplomat en salut pública i especialista en medicina familiar i 
comunitària, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
352-00245/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 22849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sunyer Deu, cap del 
Programa d’Infància i Medi Ambient de l’Institut de Salut Global de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00246/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 22849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00247/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 22849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00248/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 22849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Baroja Benlliure, president 
de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00249/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 22849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00302/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00303/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Catalina Chamorro, cap del 
Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00304/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Baroja, president de la 
Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00305/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00306/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
352-00307/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Carme Borrell, gerent de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00308/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Plasència, director 
general de l’Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00309/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Marina Geli, exconsellera de 
Salut, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
352-00310/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00311/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Miquel Porta, catedràtic de 
medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00312/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Bieto, subdirectora 
regional de Salut Pública a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00313/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de María Ángeles Maestro Martín, 
metgessa i membre de la Coordinadora Antiprivatització de la 
Sanitat, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
352-00336/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 23073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Muntaner, catedràtic de 
la Bloomberg Faculty of Nursing i de la Dalla Lana School of Public 
Health de la Universitat de Toronto, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00337/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 23073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.
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Sol·licitud de compareixença de l’administradora de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre les accions previstes per a resoldre les irregularitats 
detectades en l’Informe 7/2018 de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya
356-00277/12

SOL·LICITUD

Presentació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 23131).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 03.12.2018.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre la seva activitat al capdavant de la Institució de les 
Lletres Catalanes
355-00044/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A L’ÒRGAN COMPETENT

Sol·licitud de sessió informativa: consellera del Departament de Cultura (reg. 23436).
Òrgan competent: Comissió de Cultura.
Admissió a tràmit i tramesa a l’òrgan competent: , 03.12.2018.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 23434

A la Mesa del Parlament
Magda Casamitjana i Aguilà, diputada del Grup Parlamentari Republicà, dipu-

tada electa al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició 
de diputada.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Magda Casamitjana i Aguilà, diputada GP ERC
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	250-00442/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs
	250-00443/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de Tamariu
	250-00444/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
	250-00445/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia
	250-00446/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
	250-00447/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires d’atraccions com a activitat cultural
	250-00448/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de Bombers de la Generalitat
	250-00449/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant Feliu de Llobregat
	250-00450/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aportació de la Generalitat al Consorci de l’Habitatge de Barcelona
	250-00508/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el compliment i el garantiment de l’exercici de la llibertat en l’esport
	250-00509/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics documentats per a persones amb discapacitat
	250-00510/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics documentats per a joves
	250-00511/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en nefrologia pediàtrica a Lleida
	250-00512/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, de Cambrils
	250-00513/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor Ros, de Terrassa
	250-00514/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre el boicot antisemita i xenòfob a un partit de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel
	250-00515/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves
	250-00516/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del CAP Vallès Oriental
	250-00517/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la diplomàcia cultural de la Generalitat
	250-00518/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre els agents rurals
	250-00519/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre les obres de modernització i ampliació del reg de la conca de Tremp
	250-00520/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
	250-00521/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria
	250-00522/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte de conservació de l’os bru al Pirineu i sobre el millorament de la convivència entre l’os bru i la ramaderia extensiva
	250-00523/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de la qualitat de l’ocupació juvenil
	250-00524/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels mestres i els professors
	250-00525/12
	Presentació: GP Cs


	3.10.30. Debats generals
	Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017
	255-00006/12
	Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb trenta-quatre altres diputats del GP Cs


	3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l’exercici 2016
	256-00016/12
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l’exercici 2016
	256-00017/12
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016
	256-00019/12
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences



	4. Informació
	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.02. Ple del Parlament
	Composició del Ple del Parlament
	396-00001/12
	Renúncia a la condició de diputada


	4.45.05. Comissions legislatives
	Composició del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea
	409-00001/12
	Constitució


	4.52. Compareixences del president de la Generalitat
	4.52.05. Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre l’acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i les condicions laborals dels treballadors
	361-00003/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindicacions dels servidors públics de l’Administració i el sector públic de la Generalitat
	361-00004/12
	Sol·licitud


	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la informació que ha pogut donar a la consellera de Cultura per una investigació judicial
	354-00068/12
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la informació relativa a presumptes irregularitats en els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes en el període 2013-2018
	354-00069/12
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00189/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut Pública de l’Alt Pirineu i Aran amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00190/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00191/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut Pública de la Catalunya Central amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00192/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut Pública del Camp de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00193/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut Pública de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00194/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut Pública de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00195/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut Pública de les Terres de l’Ebre amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00196/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa Salut i Escola amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00197/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00198/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00199/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00200/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del president de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00201/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de revisió de menús escolars amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00202/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del coordinador del Grup de Vacunes del Departament de Salut amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00203/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties de diagnòstic prenatal i de cribratge neonatal amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00204/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00205/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00206/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00207/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00208/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00209/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00210/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00211/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00212/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00213/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00214/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00215/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties infeccioses amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00216/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa d’atenció a les drogodependències amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00217/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa «Beveu menys» amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00218/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa «Aquí sí» amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00219/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de prevenció, control i atenció al VIH, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00220/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i la Sida de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00221/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Xarxa d’Unitats de Salut Laboral amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00222/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00223/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la docència de postgrau en salut pública amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00224/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, president de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00225/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Segura, expert i vocal de la Comissió de Bioètica de Catalunya i del Consell Assessor de Salut Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00226/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Plasència, director general de l’Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00227/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Miquel Porta Serra, catedràtic de salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00228/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00229/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Magda Campins Martí, cap de servei de medicina preventiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00230/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00231/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del sub-director general de Coordinació de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00232/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00233/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00234/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00235/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Veterinaris de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00236/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Veterinaris de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00237/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Manel Balcells i Díaz, president del Consell Assessor de Salut, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00238/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de José Vicente Fernández García, responsable del Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00239/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Gemma Tarafa Orpinell, presidenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00240/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carme Borrell Thió, gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00241/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Sisó Almirall, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00242/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00243/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, cap de l’Àrea de Qualitat i Processos de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00244/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Lluís de Peray Baiges, diplomat en salut pública i especialista en medicina familiar i comunitària, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00245/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sunyer Deu, cap del Programa d’Infància i Medi Ambient de l’Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00246/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00247/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00248/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Baroja Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00249/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00302/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00303/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00304/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Baroja, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00305/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00306/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00307/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carme Borrell, gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00308/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Plasència, director general de l’Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00309/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marina Geli, exconsellera de Salut, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00310/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00311/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Miquel Porta, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00312/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mercè Bieto, subdirectora regional de Salut Pública a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00313/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de María Ángeles Maestro Martín, metgessa i membre de la Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	352-00336/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carles Muntaner, catedràtic de la Bloomberg Faculty of Nursing i de la Dalla Lana School of Public Health de la Universitat de Toronto, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalun
	352-00337/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de l’administradora de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions previstes per a resoldre les irregularitats detectades en l’Informe 7/2018 de la Sindicatura de
	356-00277/12
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la seva activitat al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes
	355-00044/12
	Sol·licitud i tramesa a l’òrgan competent
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