
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 7

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència sanitària dels direc-
tius del sistema sanitari públic
250-00530/12
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet
250-00537/12
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat
250-00542/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgència al CAP Gavà 1 i la 
reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar
250-00563/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la demanda d’un mapa inventari de recursos sanitaris 
assistencials de Catalunya
250-00567/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el servei d’al·lergologia de l’Hospital de Figueres
250-00578/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera
250-00579/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus de la immunodeficiència humana
250-00581/12
Esmenes presentades 11
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Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil en l’àmbit de 
la salut
250-00608/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la dotació d’una grua de trasllat per a pacients amb 
gran discapacitat als centres d’atenció primària
250-00654/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de desallotjaments 
extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses amb els Mossos d’Esquadra
250-00655/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Gavà 
per a garantir la seguretat ciutadana
250-00656/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de tren de la línia S7 de Fer-
rocarrils de la Generalitat
250-00657/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el canal industrial de Seròs
250-00658/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de justícia
250-00659/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ocupació i d’una indústria viable 
a Sant Joan Despí
250-00660/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures necessàries contra 
els atacs que pateixen els edificis judicials per part de grups separatistes radicals
250-00661/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers de Girona
250-00662/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el control ambiental de les activitats a la zona nord 
de Girona
250-00663/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre educatiu als barris del Ra-
val i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius prefabricats i provisionals 
a Santa Coloma de Gramenet
250-00664/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del centre d’atenció primària del 
barri de Cappont, de Lleida
250-00665/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria al centre d’atenció 
primària d’Olivella
250-00666/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el transport sanitari
250-00667/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern d’Espanya da-
vant les exigències separatistes
250-00668/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16



BOPC 281
8 de març de 2019

Taula de contingut 3

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Mare de Déu 
del Roser de Vallmoll
250-00669/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el nou institut de Miami Platja, a Mont-roig del Camp
250-00670/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el greuge sofert pel sector aqüícola del delta de l’Ebre
250-00671/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció del suïcidi 
juvenil
250-00672/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria del CAP Olivella
250-00673/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el deteriorament cognitiu lleu
250-00674/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el respecte dels principis comunitaris de sobirania dels 
estats membres i de l’estat de dret
250-00675/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a vetllar per la 
seguretat ciutadana a Girona
250-00676/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del consum d’al-
cohol entre els joves
250-00677/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu de l’habitatge
250-00678/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les persones amb 
trastorn mental orgànic
250-00679/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d’avaluació del grau de dis-
capacitat
250-00680/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració per a la revisió 
del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00681/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista de bàsquet de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona
250-00682/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les previsions respecte a l’exportació de fruita dolça al 
Regne Unit davant del Brexit
250-00683/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola Frederic Godàs, 
de Lleida
250-00684/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències en horari nocturn al CAP Mura-
lles, de Tarragona
250-00685/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió dels tributs 
propis de la Generalitat
250-00686/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans judicials i fiscals
250-00688/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de Claramunt i la car-
retera C-15
250-00689/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’abordatge de les addiccions a les noves tecnologies 
i al consum de drogues
250-00690/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president del Parlament 
per haver posat la institució al servei dels que van fer un cop a la democràcia
250-00691/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a Barcelona
250-00692/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’Escola Lola Anglada i l’Escola Folch i 
Torres d’Esplugues de Llobregat
250-00693/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, de Sant Adrià 
de Besòs
250-00694/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels advocats del torn 
d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actuacions i guàrdies i la 
puntualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes
250-00695/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels lloguers
250-00696/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera de la Presidència sobre la concessió de subvencions a Acció Cultural del 
País Valencià
354-00097/12
Sol·licitud i tramitació 22

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

Sol·licitud de compareixença de Jorge Calero Martínez, professor d’economia apli-
cada de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè exposi 
l’informe «Els efectes de la immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a 
Catalunya»
356-00348/12
Rebuig de la sol·licitud 22
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Sol·licitud de compareixença d’Álvaro Borja Choi de Mendizábal, professor del De-
partament d’Economia de la Universitat de Barcelona i investigador de l’Institut 
d’Economia de Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè exposi l’informe 
«Els efectes de la immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a Catalunya»
356-00349/12
Rebuig de la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Francesc Mateu Hosta, director d’Oxfam Intermón 
a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti 
l’informe anual sobre la desigualtat
356-00353/12
Sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies perquè informi sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que obliga la Generalitat a abonar als centre especials de treball trenta milions d’eu-
ros en concepte de les retallades aplicades a la bonificació del 50% del salari mínim
356-00359/12
Sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Julio Martínez, president de la Federació de Cen-
tres Especials de Treball de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres especials de treball i sobre 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat 
a abonar als centre especials de treball trenta milions d’euros en concepte de les 
retallades aplicades a la bonificació del 50% del salari mínim
356-00360/12
Sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de la secretària general de la Presidència davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la concessió de subvencions a Acció 
Cultural del País Valencià
356-00363/12
Sol·licitud 24

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

Compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió d’Edu-
cació per a informar sobre l’impacte de la jornada compactada en els centres que 
han participat en el pla pilot de la jornada escolar intensiva a primària
357-00066/12
Substanciació 24

Compareixença d’Encarna Bodelón, directora del Grup de Recerca Antígona de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, per a presentar l’informe «Avaluació de la xar-
xa de recursos d’atenció i recuperació integral a les dones en situació de violència 
masclista»
357-00121/12
Substanciació 24

Compareixença de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Treball de Violències Mas-
clistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a presentar les conclusions d’aquest grup de treball
357-00124/12
Substanciació 24

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior a la consellera de la Presidència
330-00084/12
Presentació: president de la Generalitat 25

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació de 5 de març de 2019 sobre els serveis mínims 
que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a garantir els serveis essencials 
durant la vaga general convocada per al dia 8 de març
Correcció d’errades de publicació (BOPC 279) 25
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

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

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 31156; 31201).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.03.2019 al 13.03.2019).
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 31530; 31629).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 12.03.2019 al 14.03.2019).
Finiment del termini: 15.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

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

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC; GP ERC (reg. 29967; 30150; 30232; 
30934).
Pròrroga: 8 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 20.03.2019).
Finiment del termini: 21.03.2019; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència 
sanitària dels directius del sistema sanitari públic
250-00530/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28893 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28893)

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

1) Publicar anualment, al portal de la transparència sanitària, l’import de les Di-
reccions Per Objectius (DPO) de tots els directius del sector públic, amb indicació 
del grau de compliment de cadascun dels indicadors que s’hi inclouen.

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

2) Mantenir la possibilitat que els gerents de les àrees de Salut i dels hospitals pu-
guin ser cridats a comparèixer a la Comissió de Salut per explicar els seus resultats.

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

3) Garantir el retiment de comptes del Departament de Salut.

Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet
250-00537/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28894 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28894)

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

1. Garantir que els protocols d’actuació davant les malalties minoritàries del 
sistema immune, entre elles la malaltia de Behçet, permeten derivar des de centres 
sanitaris de tot el territori cap a centres de referencia els i les pacients en cas de per-
cebre determinades alertes, amb l’objectiu d’escurçar el diagnòstic.

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

3. Dotar de recursos suficients els equips dels centres de referència per tal d’evi-
tar-ne el col·lapse.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició

4. Garantir l’accés gratuït i àgil a materials i tractaments inclosos en la cartera 
bàsica de serveis que siguin necessaris per a fer front a les complicacions de la vida 
diària que comporti la malaltia en cada cas i treballar per facilitar l’accés als mate-
rials de cures i productes dermocosmètics exclosos de la cartera bàsica de serveis.

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

5. Destinar recursos a la recerca de les malalties minoritàries, en funció de la 
disponibilitat pressupostària.

Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat
250-00542/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28895 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28895)

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

1) Seguir impulsant els preceptes de la Llei 17/2010 per mitjà d’accions orienta-
des a l’objectiu de normalitzar la llengua de signes i l’ús de la mateixa en els serveis 
públics, amb incidència també en l’àmbit dels serveis sanitaris.

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

2) Assegurar la disponibilitat d’intèrprets en centres de salut dependents del De-
partament de Salut per als pacients que així ho requereixin, mitjançant cita prèvia.

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

3) Assegurar que les persones sordes reben una atenció adequada en els centres 
de salut.
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Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgència al 
CAP Gavà 1 i la reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar
250-00563/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30679 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30679)

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

1. Garantir l’atenció continuada de la població de Gavà conforme els criteris es-
tablerts en el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC).

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

2. Garantir el servei de farmàcia d’urgència nocturna a Gavà, conforme els cri-
teris establerts en el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC).

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

3. Estudiar la reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar.

Proposta de resolució sobre la demanda d’un mapa inventari de 
recursos sanitaris assistencials de Catalunya
250-00567/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30668 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30668)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Posar els mitjans adequats per oferir de manera integrada la informació sobre les 
característiques assistencials, la naturalesa jurídica i l’assignació econòmica de les en-
titats proveïdores que configuren el sistema sanitari públic de Catalunya de manera que 
siguin fàcilment accessibles i comprensibles per a la ciutadania, en el conjunt de dades 
obertes que ofereixen el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut.
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Proposta de resolució sobre el servei d’al·lergologia de l’Hospital de 
Figueres
250-00578/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30669 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30669)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir la cober-
tura del servei en l’especialitat d’al·lergologia a la població de l’Alt Empordà, asse-
gurant aquest servei, en tot moment, especialment per a cobrir la temporada alta 
d’al·lèrgies.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera
250-00579/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30670 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30670)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir els pro-
fessionals necessaris assignats a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de La Jonquera amb 
l’objectiu d’assegurar l’atenció pediàtrica dels nens de dita zona i poder oferir un 
servei integral.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus de la 
immunodeficiència humana
250-00581/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30671 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30671)

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

1) Garantir el desplegament del Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3) Continuar garantint l’accessibilitat a les proves de detecció ràpida del VIH i 
altres infeccions de transmissió sexual a les oficines de farmàcia

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

4) Incrementar un 10% la inversió en recerca en el VIH, si les previsions pressu-
postàries així ho permeten.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició

5) Mantenir el treball constant que està duent a terme en l’actualitat el Departa-
ment de Salut, per assolir l’any 2020 l’anomenat «Objectiu 90-90-90» del Programa 
conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/Sida, segons el qual el 90% de persones 
amb VIH ha de poder conèixer el seu diagnòstic; el 90% de persones amb VIH que 
coneix el seu diagnòstic ha de poder accedir al tractament antiretroviral, i el 90% de 
pacients en tractament ha d’arribar a tenir un nivell de càrrega vírica indetectable.

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil 
en l’àmbit de la salut
250-00608/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30684 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30684)

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

1) Continuar garantint l’accés a l’atenció en salut mental infantojuvenil a tots els 
usuaris d’acord amb les seves necessitats, independentment del territori on visquin, 
garantint l’equitat en l’accés als recursos.

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

2) Continuar garantint l’abordatge biopsicosocial dels problemes de salut mental 
infantojuvenil.

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

3) Garantir les intervencions psicològiques tant als nens i adolescents atesos a la 
xarxa de salut mental infantojuvenil com a les seves famílies, d’acord amb les reco-
manacions de les Guies de Pràctica Clínica.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4) Revisar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa in-
fantojuvenil pública per tal que puguin dur a terme les activitats esmentades als 
punts previs.

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

5) Donar el compliment corresponent de les mesures aprovades en aquesta pro-
posta de resolució.

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

6) Treballar per una dotació pressupostària adient per l’atenció a la salut mental.

Proposta de resolució sobre la dotació d’una grua de trasllat per a 
pacients amb gran discapacitat als centres d’atenció primària
250-00654/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31295; 31559).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de 
desallotjaments extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses 
amb els Mossos d’Esquadra
250-00655/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31181; 31297; 31560).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial de Gavà per a garantir la seguretat ciutadana
250-00656/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31296; 31561).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de tren de la 
línia S7 de Ferrocarrils de la Generalitat
250-00657/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31182; 31298; 31563).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el canal industrial de Seròs
250-00658/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31183; 31299; 31562).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de 
justícia
250-00659/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31184; 31301; 31564).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ocupació i d’una 
indústria viable a Sant Joan Despí
250-00660/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31300; 31565).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures 
necessàries contra els atacs que pateixen els edificis judicials per 
part de grups separatistes radicals
250-00661/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31304; 31566).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers 
de Girona
250-00662/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP CatECP (reg. 31302; 31567; 31936).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el control ambiental de les activitats a la 
zona nord de Girona
250-00663/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31185; 31307; 31568).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre educatiu als 
barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius 
prefabricats i provisionals a Santa Coloma de Gramenet
250-00664/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31186; 31303; 31569).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del centre 
d’atenció primària del barri de Cappont, de Lleida
250-00665/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31187; 31305; 31570).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria al 
centre d’atenció primària d’Olivella
250-00666/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31306; 31573).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el transport sanitari
250-00667/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31188; 31308; 31571).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern 
d’Espanya davant les exigències separatistes
250-00668/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31309; 31572).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
Mare de Déu del Roser de Vallmoll
250-00669/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31189; 31310; 31576).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el nou institut de Miami Platja, a Mont-roig 
del Camp
250-00670/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31190; 31315; 31574).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el greuge sofert pel sector aqüícola del 
delta de l’Ebre
250-00671/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31191; 31312; 31575).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció 
del suïcidi juvenil
250-00672/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31192; 31313; 31577).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria del 
CAP Olivella
250-00673/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31311; 31578).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el deteriorament cognitiu lleu
250-00674/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31316; 31579).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte dels principis comunitaris de 
sobirania dels estats membres i de l’estat de dret
250-00675/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31314; 31582).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a 
vetllar per la seguretat ciutadana a Girona
250-00676/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31317; 31580).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del 
consum d’alcohol entre els joves
250-00677/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31318; 31581).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu 
de l’habitatge
250-00678/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31319; 31583).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les 
persones amb trastorn mental orgànic
250-00679/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31320; 31585).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d’avaluació 
del grau de discapacitat
250-00680/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31321; 31584).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració 
per a la revisió del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00681/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31322; 31586).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista 
de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona
250-00682/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31323; 31587).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les previsions respecte a l’exportació de 
fruita dolça al Regne Unit davant del Brexit
250-00683/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31324; 31588).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola 
Frederic Godàs, de Lleida
250-00684/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31325; 31589).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències en horari nocturn 
al CAP Muralles, de Tarragona
250-00685/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31326; 31606).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió 
dels tributs propis de la Generalitat
250-00686/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31327; 31607).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans 
judicials i fiscals
250-00688/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31482; 31534; 31608).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2019 al 15.03.2019).
Finiment del termini: 18.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de 
Claramunt i la carretera C-15
250-00689/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31480; 31535; 31609).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2019 al 15.03.2019).
Finiment del termini: 18.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abordatge de les addiccions a les 
noves tecnologies i al consum de drogues
250-00690/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31481; 31536; 31610).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2019 al 15.03.2019).
Finiment del termini: 18.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president 
del Parlament per haver posat la institució al servei dels que van fer 
un cop a la democràcia
250-00691/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31485; 31611).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2019 al 15.03.2019).
Finiment del termini: 18.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a 
Barcelona
250-00692/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31484; 31537; 31612).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2019 al 15.03.2019).
Finiment del termini: 18.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’Escola Lola Anglada i 
l’Escola Folch i Torres d’Esplugues de Llobregat
250-00693/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31483; 31538; 31614).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2019 al 15.03.2019).
Finiment del termini: 18.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, 
de Sant Adrià de Besòs
250-00694/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31488; 31613).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2019 al 15.03.2019).
Finiment del termini: 18.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels 
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls 
per a actuacions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes 
les quanties reconegudes
250-00695/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31486; 31615).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2019 al 15.03.2019).
Finiment del termini: 18.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels 
lloguers
250-00696/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31487; 31539; 31616).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2019 al 15.03.2019).
Finiment del termini: 18.03.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la concessió de 
subvencions a Acció Cultural del País Valencià
354-00097/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, juntament amb una altra diputa-
da del GP Cs (reg. 31502).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 05.03.2019.

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

Sol·licitud de compareixença de Jorge Calero Martínez, professor 
d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Educació perquè exposi l’informe «Els efectes de la 
immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a Catalunya»
356-00348/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 11, tinguda el 05.03.2019, 
DSPC-C 197.

Sol·licitud de compareixença d’Álvaro Borja Choi de Mendizábal, 
professor del Departament d’Economia de la Universitat de 
Barcelona i investigador de l’Institut d’Economia de Barcelona, 
davant la Comissió d’Educació perquè exposi l’informe «Els efectes 
de la immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a 
Catalunya»
356-00349/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 11, tinguda el 05.03.2019, 
DSPC-C 197.
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Sol·licitud de compareixença de Francesc Mateu Hosta, director 
d’Oxfam Intermón a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies perquè presenti l’informe anual sobre la desigualtat
356-00353/12

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs, Marta Ribas Frías, del GP CatECP, 
Marta Vilalta i Torres, del GP ERC (reg. 30225).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
05.03.2019.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia 
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga 
la Generalitat a abonar als centre especials de treball trenta milions 
d’euros en concepte de les retallades aplicades a la bonificació del 
50% del salari mínim
356-00359/12

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 30534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
05.03.2019.

Sol·licitud de compareixença de Julio Martínez, president de la 
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
la situació dels centres especials de treball i sobre la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat 
a abonar als centre especials de treball trenta milions d’euros en 
concepte de les retallades aplicades a la bonificació del 50% del 
salari mínim
356-00360/12

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 30535).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
05.03.2019.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària general de la Presidència 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
concessió de subvencions a Acció Cultural del País Valencià
356-00363/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb una altra diputada del GP Cs (reg. 
31503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 05.03.2019.

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

Compareixença del director general de Centres Públics davant la 
Comissió d’Educació per a informar sobre l’impacte de la jornada 
compactada en els centres que han participat en el pla pilot de la 
jornada escolar intensiva a primària
357-00066/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Educació, tinguda el 05.03.2019, 
DSPC-C 197.

Compareixença d’Encarna Bodelón, directora del Grup de Recerca 
Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a presentar 
l’informe «Avaluació de la xarxa de recursos d’atenció i recuperació 
integral a les dones en situació de violència masclista»
357-00121/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
el 05.03.2019, DSPC-C 198.

Compareixença de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Treball de 
Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar les 
conclusions d’aquest grup de treball
357-00124/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
el 05.03.2019, DSPC-C 198.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior a la consellera de la 
Presidència
330-00084/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 31642 / Coneixement: 05.03.2019

Al president del Parlament
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Interior, els dies 5 i 6 de març de 2019, men-
tre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la 
consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 1 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 46/2019, d’1 de març, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Interior a la consellera de la Presidència els dies 5 i 6 de març de 2019, mentre ro-
mangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7823, del 5 de març de 2019.

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació de 5 de març de 2019 sobre els 
serveis mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a 
garantir els serveis essencials durant la vaga general convocada per 
al dia 8 de març

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 279)

Al BOPC 279, pàgina 80

On hi diu: 
«4. Ha de prestar els serveis mínims [...]» 

Hi ha de dir: 
«2. Ha de prestar els serveis mínims [...]»
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