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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 746/XII del Parlament de Catalunya, sobre les persones 
sordes en la sanitat
250-00542/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 25, 20.02.2020, DSPC-C 447

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 20 de febrer de 2020, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat (tram. 
250-00542/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 28895).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar desplegant la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes 

catalana, i a dotar-la, per a fer efectius els drets que estableix i assegurant espe-
cialment una dotació suficient d’intèrprets de llengües de signes, d’un pressupost, 
d’acord amb la Llei de l’Estat 27/2007, del 23 d’octubre, per la qual es reconeixen 
les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació 
oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.

b) Assegurar la disponibilitat d’intèrprets de llengües de signes als centres de sa-
lut dependents del Departament de Salut per als pacients que ho sol·liciten.

c) Treballar en les millores adients del sistema de cites sanitàries per a assegurar 
que s’assigna un intèrpret a les persones sordes en el moment de programar la visita.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 747/XII del Parlament de Catalunya, sobre la solució a la 
manca d’especialistes en nefrologia pediàtrica a Lleida
250-00512/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 25, 20.02.2020, DSPC-C 447

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 20 de febrer de 2020, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en ne-
frologia pediàtrica a Lleida (tram. 250-00512/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 26962).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir els serveis d’especialistes en pediatria i la formació específica en ne-

frologia pediàtrica per als pacients de Lleida.
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b) Presentar davant la Comissió de Salut en el termini de tres mesos un pla per a 
resoldre la manca d’especialistes en nefrologia pediàtrica a Lleida.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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