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infantil a Catalunya
356-00469/12
Acord sobre la sol·licitud 14
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la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació 
del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00472/12
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general d’Avaluació i Inspecció Sa-
nitàries i Farmacèutiques davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la 
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nació Sanitària, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició 
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Acord sobre la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de Jordi Blanch, director del Pla de salut mental, da-
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d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 
infantil a Catalunya
356-00477/12
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’Assumpta Ricart, gerent de l’Àrea d’Atenció Sanitària 
del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre 
la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació 
del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00478/12
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de Joan Pons, responsable científic de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè es 
posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucoden-
tal i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00479/12
Acord sobre la sol·licitud 16
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Sol·licitud de compareixença de Mireia Espallargues, responsable d’Avaluació de 
les Tecnologies i Qualitat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalu-
nya, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del 
servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció 
dental infantil a Catalunya
356-00480/12
Retirada de la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de Divina Farreny i Justribó, gerent de la regió sanità-
ria de l’Alt Pirineu i Aran, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la 
Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00481/12
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Núria Puig Rosés, gerent de la regió sanitària de la 
Catalunya Central, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Propo-
sició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Pro-
grama d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00482/12
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Miquel Carreras i Massanet, gerent de la regió sani-
tària de Girona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició 
de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00483/12
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Ramon Descarrega i Queralt, gerent de la regió 
sanitària del Camp de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni 
sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de 
creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00484/12
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Maria del Mar Lleixà i Fortuño, gerent de la regió 
sanitària de les Terres de l’Ebre, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni 
sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de 
creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00485/12
Acord sobre la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença de Lluís Franch i Viñas, gerent de la regió sanitària 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició 
de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00486/12
Acord sobre la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de l’Institut 
Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre el Pro-
jecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
356-00487/12
Acord sobre la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’UNICEF Comitè Catalunya davant 
la Comissió de la Infància perquè presenti el projecte «Ciutats amigues de la infància»
356-00507/12
Sol·licitud 18

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la 
gestió dels serveis penitenciaris amb relació al cas d’Oriol Pujol
355-00079/12
Acord de tenir la sessió informativa 19
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de la directora general del Patrimoni Cultural davant la Comissió 
de Justícia per a informar sobre la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
357-00556/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima da-
vant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació dels serveis penitenciaris
357-00557/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 479/XII del Parlament de Catalunya, sobre la neteja i el 
manteniment de les platges
250-00723/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 9, 03.07.2019, DSPC-C 297

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 3 de 
juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la neteja i el man-
teniment de les platges (tram. 250-00723/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 36828).

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 monitoratge de control de la qualitat de les platges i les aigües 

per mitjà del Programa de vigilància i informació de les zones de bany costaneres i 
continentals a Catalunya.

b) Elaborar, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, per mitjà de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua i en col·laboració amb les altres administracions amb com-
petències en aquesta matèria, un pla d’assessorament integral per a assessorar els 
ajuntaments amb l’objectiu de dissenyar i establir –d’acord amb llurs competències– 
estratègies i protocols en l’àmbit local encaminats tant a la reducció de l’arribada de 
sòlids a la mar com a arreplegar-los en zones d’acumulació.

c) Difondre la problemàtica de les escombraries marines per a assolir la consci-
enciació social sobre aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé
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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 difusió de discursos de l’odi als 
mitjans de comunicació públics
250-00709/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals en la sessió 14, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d’una consellera 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
250-00789/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.
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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 modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2019, ha acor-
dat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar el Projecte de llei de 
modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igual-
tat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (tram. 
200-00001/12).

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Yolanda López Fernández substitueix Joan Josep Nuet i Pujals.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2019, ha nomenat 
la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei del servei d’aten-
ció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil 
a Catalunya (tram. 202-00040/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 
120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels di-
putats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Jorge Soler González

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Lluís Guinó i Subirós

Grup Parlamentari Republicà
M. Assumpció Laïlla i Jou

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Assumpta Escarp Gibert

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marta Ribas Frías

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro 
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Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei del servei 
d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 
infantil a Catalunya (tram. 202-00040/12) s’ha reunit el dia 4 de juliol de 2019 i, 
d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat 
relatora la diputada Marta Ribas Frías.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Jorge Soler González, GP Cs; Lluís Guinó i Subirós, JxCat; M. Assumpció Laï-

lla i Jou, GP ERC; Assumpta Escarp Gibert, GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, Ca-
tECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; Santi Rodríguez i Serra, SP PPC; 
diputats
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 116/XII, sobre la retirada d’un 
monument franquista de Montserrat
290-00098/12

CRITERI SOBRE EL COMPLIMENT

En la sessió de la Comissió de Justícia tinguda el 4 de juliol de 2019, de conformi-
tat amb l’article 168.4 en relació amb l’article 162 del Reglament del Parlament, els 
grups parlamentaris han fixat llur posició en relació amb el compliment de la Reso-
lució 116/XII, sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat. Finalment, 
a sol·licitud del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 37476), la 
presidenta de la Comissió ha requerit el pronunciament de la Comissió, la qual ha 
considerat que el Govern no ha donat compliment a la damunt dita Resolució.
Acord: Comissió de Justícia, 04.07.2019.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre la gestió dels serveis penitenciaris amb 
relació al cas d’Oriol Pujol
354-00121/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Justícia, en la ses-
sió 9, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el procés per a constituir BarnaClínic en 
una fundació
354-00127/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica 
i la previsió per al 2019 del Pla nacional d’urgències i atenció 
continuada
354-00128/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica 
i la previsió per al 2019 de l’Estratègia nacional d’atenció primària i 
salut comunitària
354-00129/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre la petició al Tribunal Suprem perquè 
Joaquim Forn no torni al centre penitenciari de Soto del Real
354-00131/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 9, tinguda el 04.07.2019, 
DSPC-C 301.

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

Proposta d’audiència en ponència de la directora general del 
Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00520/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00556/12).
Acord adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 9, tinguda el 04.07.2019, 
DSPC-C 301.
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Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la situació dels serveis penitenciaris
356-00440/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 9, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Volem Signar i Escoltar davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre els problemes dels infants sords per a fer servir la llengua de 
signes en l’àmbit sanitari
356-00447/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença d’Ana Rosa Sevillano, de la Federació de 
Sanitat de Comissions Obreres, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el reconeixement de la categoria laboral i les funcions 
dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria
356-00452/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant 
la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00468/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 16 de la Comissió de Salut, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.
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Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de Promoció 
de la Salut davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la 
Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00469/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Planificació 
en Salut davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la 
Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00470/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de la 
Cartera de Serveis i Mapa Sanitari davant la Comissió de Salut 
perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 
pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció 
dental infantil a Catalunya
356-00471/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença d’Olimpia García Fibla, responsable de 
Discapacitats del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de 
Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei 
d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00472/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.
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Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general d’Avaluació 
i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques davant la Comissió de Salut 
perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 
pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció 
dental infantil a Catalunya
356-00473/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de Maria del Pilar Godina Peris, cap del 
Servei d’Ordenació Sanitària, davant la Comissió de Salut perquè es 
posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la 
salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya
356-00474/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Atenció Sanitària i 
Participació davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la 
Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00475/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença del director general de Professionals 
davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició 
de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació 
del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00476/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Blanch, director del Pla de 
salut mental, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre 
la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental 
i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00477/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença d’Assumpta Ricart, gerent de l’Àrea 
d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut, davant la Comissió 
de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei 
d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00478/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de Joan Pons, responsable científic 
de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant 
la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00479/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de Mireia Espallargues, responsable 
d’Avaluació de les Tecnologies i Qualitat de l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut 
perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 
pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció 
dental infantil a Catalunya
356-00480/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 16 de la Comissió de Salut, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.
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Sol·licitud de compareixença de Divina Farreny i Justribó, gerent de 
la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, davant la Comissió de Salut 
perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 
pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció 
dental infantil a Catalunya
356-00481/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de Núria Puig Rosés, gerent de la regió 
sanitària de la Catalunya Central, davant la Comissió de Salut perquè 
es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a 
la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil 
a Catalunya
356-00482/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Carreras i Massanet, gerent 
de la regió sanitària de Girona, davant la Comissió de Salut perquè 
es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a 
la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil 
a Catalunya
356-00483/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Descarrega i Queralt, gerent 
de la regió sanitària del Camp de Tarragona, davant la Comissió 
de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei 
d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00484/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.
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Sol·licitud de compareixença de Maria del Mar Lleixà i Fortuño, 
gerent de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre, davant la 
Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00485/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Franch i Viñas, gerent de la 
regió sanitària de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè es 
posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la 
salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya
356-00486/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent 
de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es 
posicioni sobre el Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la 
Salut
356-00487/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 16, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’UNICEF Comitè 
Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè presenti el 
projecte «Ciutats amigues de la infància»
356-00507/12

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Macià i Gou, del GP JxCat, Rut Ribas i Martí, del GP ERC 
(reg. 41353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 04.07.2019.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre la gestió dels serveis penitenciaris amb relació al cas 
d’Oriol Pujol
355-00079/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Justícia, en la sessió 9, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.

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

Compareixença de la directora general del Patrimoni Cultural davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
357-00556/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 9, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.

Compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la 
situació dels serveis penitenciaris
357-00557/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 9, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.
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