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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 447/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es ratifica la designació de Jaume 
Saura Estapà com a membre de l’Equip de 
Treball del Síndic de Greuges per a la Pre-
venció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants
Tram. 284-00010/09

Adopció
Comissió del Síndic de Greuges
Sessió núm. 5, 27.02.2012, DSPC-C 241

Comissió del Síndic de Greuges

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tingu-
da el dia 27 de febrer de 2012, conformement a l’article 
76.4 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic 
de Greuges, havent considerat la proposta presentada pel 
síndic de greuges, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya ratifica la designació, feta pel 
síndic de greuges, de Jaume Saura Estapà com a mem-
bre de l’Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la 
Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, 
Inhumans o Degradants.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Antoni Strubell i Trueta Dolors López Aguilar

Resolució 448/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el concert de places en el centre de dia 
i en el futur centre de nit de la Residència de 
Gent Gran del Pinell de Brai
Tram. 250-00805/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 17, 28.02.2012, DSPC-C 242

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 28 de febrer de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el concert de places en 
el centre de dia i en el futur centre de nit de la Residència 
de Gent Gran del Pinell de Brai per al 2013 (tram. 250-
00805/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42843).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar, si les disponibilitats pressupostaries ho perme-
ten i les necessitats territorials ho requereixen, els tràmits 
per a concertar places en el centre de dia del Pinell de 
Brai (Terra Alta) per tal de fer-hi un centre de dia rural 
que sigui operatiu abans d’acabar el 2014.

b) Iniciar, si les disponibilitats pressupostaries ho perme-
ten i les necessitats territorials ho requereixen, els trà-
mits per a concertar places per a un futur centre de nit a 
la Residència de Gent Gran, construïda per l’Ajuntament 
del Pinell de Brai (Terra Alta), que sigui operatiu abans 
d’acabar el 2014.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les 
activitats de l’Autoritat Catalana de Preven-
ció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 360-00005/09

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe 
en la sessió núm. 5, tinguda el 27.02.2012 (DSPC-C 241).

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta modificada de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell que mo-
difica la Directiva 2001/83/CE pel que fa a la 
informació al públic en general sobre medi-
caments subjectes a recepta mèdica
Tram. 295-00175/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.


