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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 339/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sector lleter
250-00389/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 6, 26.03.2019,
DSPC-C 223

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda el dia 26 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el
sector lleter (tram. 250-00389/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 22645 i 22906).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Cercar mecanismes i accions que assegurin als ramaders cobrar la llet a un
preu mínim que garanteixi la sostenibilitat i viabilitat de les explotacions.
b) Articular mecanismes de control per part de l’Administració que evitin pràctiques incorrectes i abusives de les indústries i dels mercats.
c) Millorar i reforçar la recerca i la transferència al sector lleter per tal de fer més
sostenibles i viables econòmicament les explotacions.
d) Potenciar la formació professional reglada i contínua per tal de millorar les
produccions i diversificar el sector lleter cap a la producció ecològica i els derivats
lactis.
e) Demanar al Govern de l’Estat el millorament de la normativa d’etiquetatge,
per tal que el consumidor tingui una informació més clara i real de la procedència,
el tractament i la qualitat de la llet, i per tal d’incloure-hi l’obligatorietat d’indicar la
procedència de la llet.
f) Continuar impulsant el programa de consum de llet a les escoles per tal de posar en valor les propietats nutritives de la llet com a aliment saludable.
g) Continuar impulsant el distintiu de qualitat «venda de proximitat» com a mesura per a fomentar el consum de llet i de derivats lactis.
h) Mantenir el suport a les explotacions de boví i a les associacions reconegudes
per al control lleter oficial i el control del rendiment lleter oficial per tal que aquestes
explotacions esdevinguin més competitives.
i) Defensar que la nova directiva de la Unió Europea en contra de les pràctiques
deslleials a la cadena alimentària que s’està tramitant inclogui mesures per a evitar
l’abús de posició de domini i la morositat i per a millorar les inspeccions i els controls, entre d’altres.
j) Demanar que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència investigui
possibles pràctiques anticompetitives en el mercat de la llet.
k) Convocar al més ràpidament possible la Taula Sectorial Agrària de la Llet per
tal de debatre i concretar cadascun dels punts aprovats i les mesures que surtin de la
mateixa Taula i que contribueixin a millorar el sector lleter.
Palau del Parlament, 26 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de
la Comissió, Marc Solsona i Aixalà
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Resolució 340/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de la
fauna salvatge i dels danys que provoca
250-00431/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 6, 26.03.2019,
DSPC-C 223

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda
el dia 26 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels danys que provoca (tram. 250-00431/12), presentada
pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
(reg. 22645 i 22906).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar més protagonisme als ramaders a l’hora de prendre mesures relatives a la gestió de la fauna salvatge, per tal
com són ells els qui coneixen la veritable situació i pateixen els danys en els ramats.
Palau del Parlament, 26 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de
la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 341/XII del Parlament de Catalunya, sobre els agents rurals
250-00519/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 6, 26.03.2019,
DSPC-C 223

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda el dia 26 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els
agents rurals (tram. 250-00519/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 26906).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reconèixer la importància de la tasca, les funcions i les competències del Cos
d’Agents Rurals pel que fa a la col·laboració en la gestió del medi ambient i els espais
naturals, reconegudes per l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i també les de vigilància, control, protecció i prevenció integral en l’àmbit del medi ambient.
b) Aprovar el nou Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals i dotar-lo dels recursos
econòmics suficients per a aplicar-lo, i també dels recursos humans i materials suficients per a donar resposta a les necessitats i els reptes actuals del Cos.
c) Aprovar l’actual proposta de reglament d’armes, en un termini de sis mesos,
per a determinar amb quin tipus d’armament es vol dotar el Cos d’Agents Rurals
i per a regular-ne l’ús, les normes d’administració i les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 17/2003, del Cos
d’Agents Rurals, per tal de, posteriorment, una vegada escoltades les organitzacions
sindicals, determinar quines funcions pròpies del Cos s’han de dur a terme amb
aquest armament i amb quines condicions.
1.10. Acords i resolucions
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d) Concretar en els propers pressupostos la creació de cent places per al Cos
d’Agents Rurals, tal com preveu el Pla estratègic, i obrir una convocatòria de promoció en què aquestes places se sumin a les places vacants i a les ocupades interinament, per tal de cobrir la disminució que ha patit la plantilla els darrers anys, rejovenir-la –la mitjana d’edat actual és de cinquanta-un anys– i complir els compromisos
dels darrers governs.
e) Donar compte a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
del compliment dels acords d’aquesta resolució i de les accions impulsades, com a
mínim una vegada l’any.
Palau del Parlament, 26 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de
la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 342/XII del Parlament de Catalunya, sobre les obres de
modernització i ampliació del reg de la conca de Tremp
250-00520/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 6, 26.03.2019,
DSPC-C 223

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda el dia 26 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre
les obres de modernització i ampliació del reg de la conca de Tremp (tram. 25000520/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (reg. 26905).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aclarir els criteris d’adhesió al reg del 60% dels regants potencials de la conca
de Tremp, tenint en compte l’estat actual d’execució de l’obra i el desconeixement
del cost per hectàrea.
b) Detallar la inversió executada fins al moment en el reg de la conca de Tremp,
que, segons la resposta a la pregunta parlamentària amb número de tramitació 31401846/12, és de 9.217.783,97 d’euros entre el 2003 i el 2017.
Palau del Parlament, 26 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de
la Comissió, Marc Solsona i Aixalà
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Resolució 343/XII del Parlament de Catalunya, 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
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 6, 26.03.2019,
DSPC-C 223

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda el dia 26 de març de 2019, ha debatut el text de la 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 (tram. 250-00523/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 26900).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar el projecte de reintroducció i protecció de l’os bru al Pirineu, més
enllà del projecte Piros Life.
b) Fer els estudis científics i socials necessaris per a establir uns criteris de gestió
de l’espècie que no vulnerin la capacitat de càrrega aproximada per a tot el territori.
c) Allunyar-se del concepte risc zero, que només provoca falses esperances i
frustració al sector ramader, i assumir que amb la fauna salvatge sempre existeix
un risc.
d) Actualitzar l’annex IV del Decret 176/2007, regulador dels procediments de
compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies
animals protegides de la fauna salvatge autòctona, consultar el sector i dialogar-hi
per a establir aquestes noves compensacions, i explicar de manera transparent els
criteris per a establir-les.
e) Dur a terme el protocol complet de dissuasió de comportament depredador
amb l’exemplar Goiat.
f) Mantenir i, si escau, reforçar els mecanismes de coordinació entre les administracions afectades per la reintroducció de l’os, específicament el Consell General
d’Aran, el Ministeri per a la Transició Ecològica i els departaments responsables
dels governs d’Aragó, Navarra i França.
g) Continuar avaluant totes les accions de l’escenari post-Life.
h) Continuar impulsant els estudis necessaris per a comprovar l’estat del sector
ramader transhumant.
i) Continuar i, si escau, enfortir els programes d’educació ambiental adreçats a la
població que conviu amb l’os i als visitants de la zona, amb l’objectiu de fer conèixer
i valorar la riquesa i diversitat que significa tenir aquest tipus de fauna al territori.
Palau del Parlament, 26 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de
la Comissió, Marc Solsona i Aixalà
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Resolució 344/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sector de
l’avellana
250-00643/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 6, 26.03.2019,
DSPC-C 223

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda el dia 26 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el
sector de l’avellana (tram. 250-00643/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 32203).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Definir les línies d’ajuts econòmics directes als productors d’avellana previstos per al 2019.
b) Aplicar mecanismes de control per a reduir pràctiques incorrectes o abusives
dels mercats per a assegurar un preu mínim en origen.
c) Continuar fomentant la recerca i la innovació en el sector de l’avellana per
mitjà del grup de treball liderat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que s’emmarca en el Pla de millora del maneig de l’avellana, per tal de
fomentar les varietats locals i millorar la viabilitat econòmica de les explotacions.
d) Millorar la normativa de l’etiquetatge per tal que el consumidor tingui una informació clara i real de la procedència, varietat i qualitat de l’avellana.
e) Promoure campanyes que posin en valor les propietats beneficioses per a la
salut del consum d’avellanes i fomentar-ne el consum com a producte de proximitat.
f) Posar en valor la Denominació d’Origen Protegida Avellana de Reus incentivant-ne la presència en fires i promovent xerrades científiques i activitats de difusió
amb relació a l’avellana, les varietats locals, les propietats nutricionals, la comercialització i la valorització del conreu d’avellaners.
g) Desplegar tots els mecanismes que estiguin al seu abast per a donar suport als
productors d’avellana per tal que no continuï la davallada de superfície i producció
total d’avellana.
h) Convocar urgentment la taula sectorial de l’avellana, per a articular les mesures que estableix aquesta resolució i altres mesures concretes que ajudin a garantir
el futur del sector.
Palau del Parlament, 26 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de
la Comissió, Marc Solsona i Aixalà
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Resolució 361/XII del Parlament de Catalunya, sobre els implants
coclears
250-00176/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 12, 28.03.2019, DSPC-C 229

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre els implants coclears (tram. 250-00176/12),
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 23921).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en les cobertures bàsiques
del sistema sanitari públic les implantacions coclears bilaterals, o el procediment
més adequat, per als infants amb dèficit auditiu bilateral o per als quals aquesta solució sigui indicada.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 362/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’extensió dels
implants coclears bilaterals
250-00196/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 12, 28.03.2019, DSPC-C 229

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre l’extensió dels implants coclears bilaterals
(tram. 250-00196/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8587).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assumir per mitjà de la xarxa de
salut pública la generalització de les implantacions coclears bilaterals, de manera
seqüencial o simultània, per als infants menors de catorze anys, sempre que aquesta
opció sigui recomanable clínicament i independentment de l’origen de la hipoacúsia.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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Resolució 363/XII del Parlament de Catalunya, sobre les llistes
d’espera per a rebre un implant coclear
250-00477/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 12, 28.03.2019, DSPC-C 229

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la llista d’espera per a rebre un implant
coclear (tram. 250-00477/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 25127).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir mecanismes de coordinació entre els hospitals del sistema sanitari públic que fan implantacions coclears a adults, de manera que els pacients susceptibles
de rebre aquesta intervenció no hagin de continuar en una llista d’espera si poden
ésser intervinguts en un altre hospital.
b) Desenvolupar un pla que millori la igualtat d’accés als tractaments per a implants coclears entre els adults que en necessiten i també les llistes i els temps d’espera, i a presentar-li aquest pla en el si de la Comissió de Salut en el termini de tres
mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 364/XII del Parlament de Catalunya, sobre la falta de
professionals mèdics
250-00177/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 12, 28.03.2019, DSPC-C 229

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la falta de professionals mèdics (tram. 25000177/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8584).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar un estudi demogràfic dels professionals de la medicina que analitzi
per especialitats les jubilacions en els pròxims deu anys.
b) Desenvolupar, a partir de l’estudi a què fa referència la lletra a i de les conclusions del Fòrum de Diàleg Professional, un pla, amb indicadors i un calendari d’implementació, que inclogui les mesures següents per als professionals de la medicina:
1a. Millorar llurs condicions laborals.
2a. Promoure llur desenvolupament professional continu.
3a. Reclamar al Ministeri de Salut, Consum i Benestar Social d’Espanya que
desbloquegi els expedients d’acreditació de centres i unitats docents pendents de
resolució.
1.10. Acords i resolucions
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c) Presentar-li l’estudi a què fa referència la lletra a i el pla a què fa referència la
lletra b en el si de la Comissió de Salut el quart trimestre del 2019.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 365/XII del Parlament de Catalunya, sobre la vacunació
250-00189/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 12, 28.03.2019, DSPC-C 229

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la vacunació (tram. 250-00189/12), 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. 8584).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar campanyes informatives sobre els avantatges de la vacunació i a reforçar-ne les polítiques, especialment per als col·lectius vulnerables.
b) Formar part de la coalició europea per la vacunació proposada per la Comissió Europea.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 366/XII del Parlament de Catalunya, sobre el consum
d’opioides
250-00191/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 12, 28.03.2019, DSPC-C 229

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el consum d’opioides (tram. 250-00191/12),
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. 8584).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer un estudi sobre el consum d’opioides a Catalunya conjuntament amb el
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i les societats científiques corresponents i a presentar-li’n els resultats en el si de la Comissió de Salut abans del maig
del 2019.
b) Elaborar, d’acord amb els resultats de l’estudi a què fa referència la lletra a,
un protocol guia per als professionals de la salut que permeti una major prevenció i
contenció pel que fa a l’ús d’opioides.
1.10. Acords i resolucions
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c) Fer una campanya informativa per a conscienciar els ciutadans del risc d’addicció que generen els opioides.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 367/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’abordatge
multidisciplinari del dolor crònic no oncològic en els pacients amb
prescripció d’opioides
250-00288/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 12, 28.03.2019, DSPC-C 229

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’abordatge multidisciplinari del dolor
crònic no oncològic en els pacients amb prescripció d’opiacis (tram. 250-00288/12),
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 16785).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer un estudi, amb la participació del Departament de Salut, el Consell de Col·
legis de Metges de Catalunya i les societats científiques corresponents, sobre l’aplicació del model d’atenció al dolor crònic no oncològic a Catalunya, especialment en
els pacients a qui es prescriuen opioides, i a presentar-li’n els resultats en el si de la
Comissió de Salut en el termini de nou mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució.
b) Ajustar els contractes del Servei Català de la Salut al model d’abordatge multidisciplinari del dolor crònic no oncològic, si aquest és el model que determina l’estudi a què fa referència la lletra a, tenint en compte el nombre de professionals de
cada especialitat necessari a cada territori i les hores que hauran de treballar d’acord
amb el volum de població atesa, la seva complexitat, els tipus d’intervencions terapèutiques requerides i llur durada i freqüència.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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Resolució 368/XII del Parlament de Catalunya, sobre la resolució de
les deficiències de l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de
Gramenet
250-00194/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 12, 28.03.2019, DSPC-C 229

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la resolució de les deficiències de l’Hospital
de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00194/12), presentada
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8586).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Instar el Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant a assegurar la retenció de talent de l’hospital i a continuar desplegant les mesures necessàries per a
optimitzar l’eficiència i la qualitat assistencial perquè l’hospital absorbeixi la màxima activitat possible, per a disminuir-hi els temps d’espera i, en el marc del Pla estratègic 2017-2021, per a augmentar el confort dels pacients que han d’ésser atesos a
urgències millorant les instal·lacions destinades a aquest fi.
b) Presentar-li en el si de la Comissió de Salut abans que acabi l’any l’evolució de
les mesures aprovades en aquesta resolució.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 369/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció
sanitària a Santa Coloma de Gramenet
250-00231/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 12, 28.03.2019, DSPC-C 229

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma
de Gramenet (tram. 250-00231/12), 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. 15379).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a) Garantir la qualitat de l’atenció hospitalària pública a Santa Coloma de Gramenet per mitjà dels hospitals de l’Esperit Sant i Germans Trias i Pujol, depenent
del problema de salut, i a assegurar que els ciutadans siguin atesos amb el dispositiu
més adequat.
b) Garantir l’atenció de qualitat a Santa Coloma de Gramenet pel que fa a les
cures intensives coordinant els hospitals de l’Esperit Sant i Germans Trias i Pujol.
c) Garantir la qualitat de l’atenció maternoinfantil a Santa Coloma de Gramenet
per mitjà de l’aliança entre els hospitals de l’Esperit Sant i Germans Trias i Pujol.
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d) Cobrir immediatament les baixes i fer efectives les substitucions dels professionals de pediatria i família i dels especialistes que treballen en l’atenció primària
a Santa Coloma de Gramenet.
e) Acomplir les actuacions necessàries per a reduir les llistes d’espera a Santa
Coloma de Gramenet per a les visites a metges de família, pediatres i especialistes
en proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 373/XII del Parlament de Catalunya, sobre el
reconeixement del poble gitano de Catalunya
250-00583/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 6, 02.04.2019, DSPC-C 236

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 2 d’abril de
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de Catalunya (tram. 250-00583/12), presentada pel Grup Parlamentari
de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 30606) i pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (reg. 30680).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reconèixer i garantir amb plena efectivitat els drets i les llibertats dels ciutadans pertanyents al poble gitano en la seva condició de minoria ètnica, i evitar-ne
qualsevol discriminació.
b) Celebrar el Dia Internacional del Poble Gitano, que es commemora el dia 8
d’abril.
c) Declarar el dia 30 de juliol Dia de Lluita contra l’Antigitanisme.
d) Declarar el dia 26 de novembre Dia dels Gitanos de Catalunya, amb l’objectiu
de millorar el coneixement i trencar els estereotips d’una de les cultures que conviuen a Catalunya des de fa més de sis-cents anys, amb l’objectiu de contribuir a suprimir definitivament les barreres del rebuig, la intolerància i la marginació envers
aquest col·lectiu social.
e) Continuar vigilant i combatent qualsevol expressió o acte que vulneri els drets
fonamentals de la població gitana a Catalunya o que fomenti el racisme antigitano
per mitjà d’una llei contra l’antigitanisme.
f) Continuar combatent el desconeixement de la població gitana mitjançant la
inclusió de la història i la cultura gitanes en el currículum escolar oficial de primària i secundària, tal com recomana l’Estratègia nacional per a la inclusió social de
la població gitana 2012-2020.
g) Desenvolupar un programa específic d’intervenció amb les comunitats gitanes
migrants d’Europa, per a afavorir l’eliminació de barreres socioculturals.
h) Seguir acompanyant i impulsant models d’escola inclusiva que persegueixin
l’èxit educatiu de l’alumnat gitano per mitjà d’actuacions educatives avalades per la
comunitat científica que combatin, entre altres aspectes, la segregació escolar a les
zones on hi ha un nombre més alt de població gitana.
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i) Continuar desenvolupant mesures d’acció afirmativa per a incrementar el nombre d’estudiants gitanos que accedeixen als estudis postobligatoris i que els acaben
amb èxit.
j) Seguir acompanyant el moviment associatiu gitano i seguir-li prestant assistència tècnica per a promoure’n l’apoderament i facilitar-ne la participació en espais
consultius i col·laboratius –com fòrums, xarxes i espais similars– on s’aborden matèries que concerneixen la comunitat gitana.
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de
la Comissió, Montserrat Macià i Gou

Resolució 374/XII del Parlament de Catalunya, sobre la violència
masclista
250-00626/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 6, 02.04.2019, DSPC-C 236

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 2 d’abril de
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la violència masclista
(tram. 250-00626/12), 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. 32144).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig de totes les manifestacions
de violència masclista, el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero
amb els maltractadors.
2. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig de qualsevol posicionament
polític o social que proposi l’eliminació o la minoració de les mesures de protecció
de les dones davant la violència masclista, i també de les conseqüències que puguin
tenir per a les víctimes.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar les mesures per a combatre la violència masclista, i desplegar íntegrament la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista, en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com estatals i molt
especialment amb el Poder Judicial.
b) Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i
la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica, conegut com el
Conveni d’Istanbul, ratificat pel Govern d’Espanya en data del 27 de maig de 2014,
i instar el Govern de l’Estat a impulsar les modificacions legislatives previstes en el
Pacte d’Estat contra la violència de gènere i les que es considerin adequades per a
evitar la revictimització de les dones en situació de tota mena de violència masclista, i impedir qualsevol mena d’escletxa legal avantatjosa per als agressors al llarg
de tot el procés judicial.
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de
la Comissió, Montserrat Macià i Gou
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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 la priorització dels recursos per a
l’atenció i la cura dels menors no acompanyats
250-00600/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Infància en la sessió 6, tinguda el 09.04.2019,
DSPC-C 240.

2.10.25. Propostes de resolució
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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
NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya (tram. 200-00002/12) s’ha reunit el dia 10 d’abril de 2019 i, d’acord amb
el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la
diputada Lluïsa Llop i Fernàndez.
Palau del Parlament, 10 d’abril de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat;
Lluïsa Llop i Fernàndez, GP ERC; Òscar Ordeig i Molist, GP PSC-Units; Marc Parés Franzi, GP CatECP; Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC; Natàlia Sànchez
Dipp, SP CUP-CC, diputats

3.01.01. Projectes de llei
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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’Interior amb la
consellera de la Presidència sobre la creació d’una unitat policial de
seguretat per al president de la Generalitat
354-00108/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 35820).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.04.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre la creació d’una unitat policial de seguretat
per al president de la Generalitat
354-00109/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 35821).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.04.2019.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Josep Guardiola Salinas, coordinador
del Grup Kabua i director del Grup Educació, Famílies i Comunitat
de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre el
Projecte Sirius
356-00388/12
SOL·LICITUD

Presentació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 35815).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 09.04.2019.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia, davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’Àrea de Seguretat
Institucional i el procés de selecció dels agents que en formaran part
356-00389/12
SOL·LICITUD

Presentació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units (reg. 35942).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.04.2019.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Sol·licitud de compareixença del director general de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la
Comissió d’Educació perquè informi sobre el nou model de formació
professional
356-00390/12
SOL·LICITUD

Presentació: Xavier Quinquillà Durich, del GP JxCat, Bernat Solé i Barril, del GP
ERC (reg. 35969).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 09.04.2019.

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

Compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de
l’associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la
Comissió de la Infància per a informar sobre el projecte d’aquesta
entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció
de la infància
357-00227/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de la Infància, tinguda el 09.04.2019,
DSPC-C 240.

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