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Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular
202-00005/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 5
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250-00827/12
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a Vilassar de Mar
250-00829/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució penal
250-00830/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris de justícia en 
ciberseguretat i delictes informàtics
250-00831/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre antivirals per a 
l’hepatitis C als centres penitenciaris
250-00832/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al Servei informàtic 
penitenciari català
250-00833/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el llenguatge sexista als 
mitjans de comunicació
250-00834/12
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn 
d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, perquè informi sobre l’assistència a 
les víctimes de violència masclista
356-00504/12
Sol·licitud 7

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament
355-00072/12
Substanciació 7

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

Compareixença d’una representació de la plataforma Mercaderies per l’Interior da-
vant la Comissió de Territori per a informar sobre les activitats de l’entitat per a re-
clamar les garanties de la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la línia de la costa
357-00558/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 8

Compareixença d’una representació de l’associació Volem Signar i Escoltar davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre els problemes dels infants sords per a fer 
servir la llengua de signes en l’àmbit sanitari
357-00559/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 8

Compareixença d’Ana Rosa Sevillano, de la Federació de Sanitat de Comissions 
Obreres, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el reconeixement de la 
categoria laboral i les funcions dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria
357-00560/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 8

Compareixença de la sub-directora general de Promoció de la Salut davant la Comis-
sió de Salut per a posicionar-se 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
357-00561/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 8

Compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant la Comissió 
de Salut per a posicionar-se 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
357-00562/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 9

Compareixença de la sub-directora general de la Cartera de Serveis i Mapa Sani-
tari davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00563/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 9

Compareixença d’Olimpia García Fibla, responsable de Discapacitats del Servei Ca-
talà de la Salut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00564/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 9

Compareixença de la sub-directora general d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Far-
macèutiques davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00565/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 9
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Compareixença de Maria del Pilar Godina Peris, cap del Servei d’Ordenació Sanità-
ria, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00566/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 10

Compareixença de la secretària d’Atenció Sanitària i Participació davant la Comissió 
de Salut per a posicionar-se 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
357-00567/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 10

Compareixença del director general de Professionals de la Salut davant la Comissió 
de Salut per a posicionar-se 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
357-00568/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 10

Compareixença de Jordi Blanch, director del Pla de salut mental, davant la Comissió 
de Salut per a posicionar-se 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
357-00569/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 10

Compareixença d’Assumpta Ricart, gerent de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei 
Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00570/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Joan Pons, responsable científic de l’Agència de Qualitat i Avalua-
ció Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00571/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Divina Farreny i Justribó, gerent de la regió sanitària de l’Alt Pi-
rineu i Aran, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00572/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Núria Puig Rosés, gerent de la regió sanitària de la Catalunya 
Central, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’aten-
ció dental infantil a Catalunya
357-00573/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Miquel Carreras i Massanet, gerent de la regió sanitària de Giro-
na, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00574/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

Compareixença de Ramon Descarrega i Queralt, gerent de la regió sanitària del Camp 
de Tarragona, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de 
llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’aten-
ció dental infantil a Catalunya
357-00575/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

Compareixença de Maria del Mar Lleixà i Fortuño, gerent de la regió sanitària de les 
Terres de l’Ebre, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00576/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 12
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Compareixença de Lluís Franch i Viñas, gerent de la regió sanitària de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00577/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

Compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de l’Institut Català de la 
Salut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre el Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
357-00578/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 13

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada
Presentació 13

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 de la consellera de Cultura a la consellera de la Presidència
330-00136/12
Presentació: president de la Generalitat 13

Suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda per la consellera de Justícia
330-00137/12
Presentació: president de la Generalitat 14

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat per la conselle-
ra de la Presidència i pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00138/12
Presentació: president de la Generalitat 14

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria per a proveir temporalment, pel sistema de lliure designació, un lloc 
de treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència del Parlament de 
Catalunya
500-00002/12
Convocatòria 15
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material 
curricular
202-00005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; SP CUP-CC; GP JxCat; SP PPC (reg. 41668; 41727; 41732; 
41756).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.07.2019 a l’11.07.2019).
Finiment del termini: 12.07.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el finançament de recursos per a les 
persones sordes
250-00827/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41454; 41485; 41545).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.07.2019 al 10.07.2019).
Finiment del termini: 11.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00828/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41455; 41486; 41546).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.07.2019 al 10.07.2019).
Finiment del termini: 11.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
Vilassar de Mar
250-00829/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 41487; 41547).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.07.2019 al 10.07.2019).
Finiment del termini: 11.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar 
l’execució penal
250-00830/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41456; 41488; 41548).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.07.2019 al 10.07.2019).
Finiment del termini: 11.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris 
de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics
250-00831/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41457; 41489; 41549).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.07.2019 al 10.07.2019).
Finiment del termini: 11.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre 
antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris
250-00832/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41458; 41490; 41550).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.07.2019 al 10.07.2019).
Finiment del termini: 11.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al 
Servei informàtic penitenciari català
250-00833/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41459; 41491; 41551).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.07.2019 al 10.07.2019).
Finiment del termini: 11.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el 
llenguatge sexista als mitjans de comunicació
250-00834/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41460; 41492; 41552).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.07.2019 al 10.07.2019).
Finiment del termini: 11.07.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

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

núncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya, de Noemí Llauradó 
Sans, del Grup Parlamentari Republicà, amb efectes des del dia 3 de juliol de 2019.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Carmen Valenzuela, diputada 
responsable del torn d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
perquè informi sobre l’assistència a les víctimes de violència 
masclista
356-00504/12

SOL·LICITUD

Presentació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 41089).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.07.2019.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00072/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 9 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.07.2019, 
DSPC-C 299.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la plataforma Mercaderies 
per l’Interior davant la Comissió de Territori per a informar sobre les 
activitats de l’entitat per a reclamar les garanties de la provisionalitat 
del tercer fil ferroviari per la línia de la costa
357-00558/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 15, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 294.

Compareixença d’una representació de l’associació Volem Signar 
i Escoltar davant la Comissió de Salut per a informar sobre els 
problemes dels infants sords per a fer servir la llengua de signes en 
l’àmbit sanitari
357-00559/12

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.

Compareixença d’Ana Rosa Sevillano, de la Federació de Sanitat 
de Comissions Obreres, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el reconeixement de la categoria laboral i les funcions dels 
tècnics en cures auxiliars d’infermeria
357-00560/12

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.

Compareixença de la sub-directora general de Promoció de la Salut 
davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00561/12

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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Compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant 
la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00562/12

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.

Compareixença de la sub-directora general de la Cartera de Serveis 
i Mapa Sanitari davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 
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
357-00563/12

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.

Compareixença d’Olimpia García Fibla, responsable de Discapacitats 
del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a 
posicionar-se 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
357-00564/12

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.

Compareixença de la sub-directora general d’Avaluació i Inspecció 
Sanitàries i Farmacèutiques davant la Comissió de Salut per a 
posicionar-se 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
357-00565/12

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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Compareixença de Maria del Pilar Godina Peris, cap del Servei 
d’Ordenació Sanitària, davant la Comissió de Salut per a posicionar-
se 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
357-00566/12

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.

Compareixença de la secretària d’Atenció Sanitària i Participació 
davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00567/12

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.

Compareixença del director general de Professionals de la Salut 
davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00568/12

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.

Compareixença de Jordi Blanch, director del Pla de salut mental, 
davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00569/12

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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Compareixença d’Assumpta Ricart, gerent de l’Àrea d’Atenció 
Sanitària del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut 
per a posicionar-se 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
357-00570/12

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.

Compareixença de Joan Pons, responsable científic de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de 
Salut per a posicionar-se 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
357-00571/12

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.

Compareixença de Divina Farreny i Justribó, gerent de la regió 
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, davant la Comissió de Salut per a 
posicionar-se 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
357-00572/12

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.

Compareixença de Núria Puig Rosés, gerent de la regió sanitària de 
la Catalunya Central, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se  
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
357-00573/12

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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Compareixença de Miquel Carreras i Massanet, gerent de la regió 
sanitària de Girona, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se  
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
357-00574/12

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.

Compareixença de Ramon Descarrega i Queralt, gerent de la regió 
sanitària del Camp de Tarragona, davant la Comissió de Salut per a 
posicionar-se 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
357-00575/12

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.

Compareixença de Maria del Mar Lleixà i Fortuño, gerent de la regió 
sanitària de les Terres de l’Ebre, davant la Comissió de Salut per a 
posicionar-se 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
357-00576/12

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.

Compareixença de Lluís Franch i Viñas, gerent de la regió sanitària 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se 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
357-00577/12

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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Compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de l’Institut 
Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se  
sobre el Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la 
Salut
357-00578/12

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.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 41920 

A la Mesa del Parlament
Noemí Llauradó Sans, diputada del Grup Parlamentari Republicà, comunica 

mitjançant aquest escrit, als efectes que corresponguin, que renuncia al càrrec de 
diputada.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Noemí Llauradó Sans, diputada GP ERC

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 de la consellera de Cultura a la consellera de 
la Presidència
330-00136/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 42143 / Coneixement: 08.07.2019

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la consellera de Cultura, els dies 5 i 6 de juliol de 2019, mentre 
romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la conse-
llera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 4 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 155/2019, de 4 de juliol, d’encàrrec del despatx de la conselle-
ra de Cultura a la consellera de la Presidència, els dies 5 i 6 de juliol de 2019, és publi-
cat al DOGC 7911, del 5 de juliol.
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Suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda per la consellera de Justícia
330-00137/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 42223 / Coneixement: 09.07.2019

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisen-
da, els dies 5 i 6 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, n’exercirà la 
suplència en l’exercici de les seves funcions, la consellera de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 5 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 156/2019, de 5 de juliol, d’encàrrec del despatx del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda a la consellera de Justícia, els dies 5 
i 6 de juliol, és publicat al DOGC 7911A, del 5 de juliol de 2019.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
per la consellera de la Presidència i pel vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda
330-00138/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 42224 / Coneixement: 09.07.2019

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2019, mentre romangui fora 
de Catalunya, exerciran la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de 
la Generalitat la consellera de la Presidència, el dia 6 de juliol, i el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda, els dies 7 i 8 de juliol.

Cordialment,

Barcelona, 6 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 157/2019, de 6 de juliol, pel qual es determina les persones que 
exerciran la suplència en l’exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat 
els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2019, és publicat al DOGC 7912A, del 8 de juliol de 2019.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria per a proveir temporalment, pel sistema de lliure 
designació, un lloc de treball de secretari o secretària del Gabinet 
de Presidència del Parlament de Catalunya
500-00002/12

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2019

Secretaria General
Acord de convocatòria per a proveir temporalment, pel sistema de lliure desig-

nació, un lloc de treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència del Par-
lament de Catalunya.

Atès que properament quedarà vacant de manera temporal el lloc de treball de 
secretari o secretària del Gabinet de Presidència, a causa de l’absència de la perso-
na titular de la plaça com a conseqüència d’una llicència per conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral, i vista la proposta de la cap de l’Oficina Administrativa 
del Gabinet de Presidència per a proveir-lo temporalment, fins a la reincorporació 
efectiva de la persona titular de la plaça; fent ús de les competències que li atribuei-
xen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa 
del Parlament

Acorda: 
1. Convocar un lloc de treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència 

del Parlament de Catalunya, de l’escala general d’administrador o administradora 
del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C1, nivell 9), per a proveir-lo tempo-
ralment i fins a la reincorporació efectiva de la persona titular de la plaça, d’acord 
amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

Annex. Bases

1. Lloc de treball
Es convoca un lloc de treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència 

del Parlament de Catalunya, de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C1, nivell 9), per a proveir-lo temporal-
ment i fins a la reincorporació efectiva de la persona titular de la plaça.
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2. Contingut funcional
Les funcions assignades al lloc de treball objecte de provisió consisteixen a do-

nar suport i assistència administratius al Gabinet de Presidència.

3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de 

l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Par-
lamentaris del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions 
que estableixen aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els punts 
següents: 

3.1.1. El personal funcionari a què fa referència la base 3.1 es pot trobar, respecte 
al Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions administratives que esta-
bleix la normativa vigent.

3.1.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que 
estan en suspensió d’ocupació, els que han estat traslladats de llocs de treball ni els 
que han estat destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expe-
dient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que estan en 
una situació altra que la de servei actiu, si no hi han romàs el temps mínim exigit 
per a reingressar al servei actiu.

3.2. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitza el 
termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 i s’han de continuar 
complint fins a la data de la presa de possessió.

4. Sol·licituds i documentació
4.1. Els aspirants que compleixin les condicions de la base 3 i vulguin prendre 

part en aquesta convocatòria han de presentar al Registre del Parlament, en el ter-
mini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta 
convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, la documentació se-
güent: 

a) La sol·licitud de participació, que ha d’anar adreçada a la Direcció de Govern 
Interior - Departament de Recursos Humans i s’ha de formalitzar segons el model 
normalitzat que està a disposició de les persones interessades al Departament de Re-
cursos Humans i que també es pot obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum amb les dades professionals, degudament acreditades, que tin-
guin relació amb el lloc de treball convocat.

c) Els certificats acreditatius dels serveis prestats i de les altres dades que s’in-
cloguin al currículum presentat i que constin a l’expedient personal corresponent, o 
bé una còpia de la sol·licitud d’aquests certificats adreçada a la Direcció de Govern 
Interior - Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya o a l’òrgan 
competent en matèria de personal de les administracions públiques corresponents.

4.2. Les certificacions s’han d’expedir referides a la data de publicació d’aquesta 
convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

5. Criteris professionals
S’han de tenir en compte l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat dels 

candidats per a ocupar el lloc de treball convocat, d’acord amb la descripció del lloc.

6. Sistemes d’acreditació
Els participants han d’acreditar documentalment les dades professionals que al·le-

guin dins el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1, sens per-
judici que se’ls pugui demanar els aclariments o les justificacions que calguin per a 
verificar-les.
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7. Informe previ al nomenament 
7.1. La cap de l’Oficina Administrativa del Gabinet de Presidència ha d’emetre 

un informe previ al nomenament, amb relació al candidat o candidata que es con-
sideri més adient, tenint en compte criteris de mèrit i capacitat discrecionalment 
apreciats. Amb aquesta finalitat, es poden utilitzar els mitjans d’acreditació que es 
considerin necessaris.

7.2. La cap de l’Oficina Administrativa del Gabinet de Presidència pot proposar 
que es declari deserta la provisió del lloc, malgrat que hi hagi candidats que com-
pleixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells no és considerat adequat per al lloc 
de treball.

8. Resolució de la convocatòria 
8.1. Aquesta convocatòria s’ha de resoldre en el termini d’un mes a comptar 

de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que 
s’acordi de prorrogar el termini per causes motivades.

8.2. Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació als aspirants 
s’han de fer públiques, amb caràcter general, al tauler d’anuncis del Parlament de 
Catalunya i a la intranet del Parlament.

8.3. La Mesa, davant l’informe previ i preceptiu de la cap de l’Oficina Admi-
nistrativa del Gabinet de Presidència, titular del centre gestor on està adscrit el lloc 
convocat, ha de resoldre aquesta convocatòria mitjançant l’acord de nomenament 
corresponent. La resolució de la convocatòria amb l’acord de nomenament s’ha de 
publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

8.4. L’acord de nomenament comporta l’adscripció temporal al lloc de treball 
convocat, fins a la reincorporació efectiva de la persona titular de la plaça.

9. Compatibilitat
9.1. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té 

reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment 
que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitats que estableix la normativa.

9.2. No obstant el que estableix la base 9.1, si el nou lloc pot ésser declarat com-
patible en el termini de deu dies a comptar del començament del termini de presa 
de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén 
prorrogat fins que no es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

10. Règim d’impugnacions
Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució de la con-

vocatòria, que posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termini 
d’un mes a comptar de la publicació o la notificació, o directament un recurs conten-
ciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, de conformitat 
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.
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