
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’assignació d’alumnes 
per al curs 2019-2020
314-04692/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques i 
concertades d’educació infantil, primària i secundària per al curs 2019-2020
314-04693/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de places 
públiques de P3 per al curs 2019-2020
314-04694/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places públiques de P3 
per al curs 2019-2020
314-04695/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants sense plaça 
pública de P3 en centres de proximitat per al curs 2019-2020
314-04696/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de places 
públiques de primer d’ESO per al curs 2019-2020
314-04697/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places públiques de 
primer d’ESO per al curs 2019-2020
314-04698/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sense plaça 
pública de primer d’ESO en centres de proximitat per al curs 2019-2020
314-04699/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles públiques que 
incrementen la ràtio de P3 i de primer d’ESO per la manca de places de proximitat
314-04700/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els alumnes tenen garantida una 
plaça pública en una escola o un institut de proximitat
314-04701/12
Resposta del Govern 13
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de P3 assig-
nats a centres concertats per manca de places públiques
314-04702/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer 
d’ESO assignats a centres concertats per manca de places públiques
314-04703/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de resolucions pendents 
d’aprovació i pendents d’assignació d’habitatge a les meses d’emergència d’habitatge
314-04729/12
Resposta del Govern 14

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons del nome-
nament de Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d’Empresa i 
Coneixement
311-01089/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’objectiu del nome-
nament Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d’Empresa i Co-
neixement
311-01090/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de Joa-
na Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d’Empresa i Coneixement
311-01091/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del no-
menament de Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d’Empresa 
i Coneixement
311-01092/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la categoria salarial 
assignada a Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d’Empresa 
i Coneixement
311-01093/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la categoria salarial i 
les funcions dels assessors de la consellera d’Empresa i Coneixement
311-01094/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comunicació i les 
ajudes als afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre
311-01120/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica
311-01121/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import del deute anual 
de les persones acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
311-01122/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 19
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’estudis 
relatius al caràcter estructural o conjuntural de les situacions de vulnerabilitat cau-
sants de pobresa energètica
311-01123/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada mitjana de 
les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
311-01124/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les franges d’edat més 
afectades per les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
311-01125/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adopció de mesures 
orientades a franges d’edat concretes amb relació a situacions de vulnerabilitat cau-
sants de pobresa energètica
311-01126/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions i els 
resultats dels estudis i informes relatius a les situacions de vulnerabilitat causants 
de pobresa energètica
311-01127/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’estudis 
sobre el risc de pobresa referits al 2015
311-01128/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’estudis 
sobre el risc de pobresa referits al 2016
311-01129/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’estudis 
sobre el risc de pobresa referits al 2017
311-01130/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’estudis 
sobre el risc de pobresa referits al 2018
311-01131/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost destinat 
anualment al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà
311-01132/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució del pressu-
post destinat al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà
311-01133/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions i els 
resultats del Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a 
Catalunya 2015-2016
311-01134/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració de plans 
d’acció per a la lluita contra pobresa i per a la inclusió social del 2017 ençà
311-01135/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a garantir els subministraments bàsics des de l’aprovació de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica
311-01136/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 26
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tractes amb les 
empreses subministradores d’energia per a signar els acords que regula la Llei 
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica
311-01137/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions mantingu-
des amb totes les parts a propòsit dels llocs de treball afectats pel tancament de 
la base de Ryanair a Girona
311-01152/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions fetes amb 
AENA per a evitar el tancament de la base de Ryanair a Girona
311-01153/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans per a evitar 
el tancament de la base de Ryanair a Girona
311-01154/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la diversificació de l’ofer-
ta d’operadors aeris a l’aeroport de Girona arran del tancament de la base de Ryanair
311-01155/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data prevista per a 
dotar d’hangars l’aeroport de Lleida-Alguaire
311-01176/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 29

3.25.15. Preguntes per escrit

Preguntes al Govern a respondre per escrit
314-05491/12, 314-05492/12, 314-05493/12, 314-05494/12, 314-05495/12
Rectificació del text presentat 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla del Depar-
tament d’Educació i d’Escola Nova 21 per a crear una xarxa educativa alternativa
314-05578/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les notes preses per Josep Maria 
Jové amb relació al pla del Departament d’Educació i d’Escola Nova 21 per a crear 
una xarxa educativa alternativa
314-05579/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat entre el Pacte con-
tra la segregació escolar i el pla del Departament d’Educació i d’Escola Nova 21 per 
a crear una xarxa educativa alternativa
314-05580/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han para-
litzat les obres de la carretera C-14 al túnel de Tresponts (Alt Urgell)
314-05581/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’aturada de les obres de la car-
retera C-14 al túnel de Tresponts (Alt Urgell) pot retardar-ne l’acabament
314-05582/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a assegurar que les 
obres de la carretera C-14 al túnel de Tresponts (Alt Urgell) s’acabin sense problemes
314-05583/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments i les certificacions 
de les obres de la carretera C-14 al túnel de Tresponts (Alt Urgell)
314-05584/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les certificacions 
de les obres de la carretera C-14
314-05585/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha informat 
la Plataforma de Veïns del Túnel de Tresponts de la paralització de les obres de la 
carretera C-14
314-05586/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no va informar 
de les discrepàncies econòmiques entre les empreses constructores de la carrete-
ra C-14 en l’acte amb motiu de l’acabament de la perforació del túnel de Tresponts
314-05587/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligació de portar el control dels 
pagaments del contractista de les obres de la carretera C-14 al túnel de Tresponts 
als subcontractistes
314-05588/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a ga-
rantir la continuïtat de les obres de la carretera C-14 al túnel de Tresponts en cas 
d’incompliments entre empreses
314-05589/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte per a construir una seu 
del Museu Hermitage al port de Barcelona
314-05590/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de corresponsabilitzar-se 
del cost de la seu del Museu Hermitage al port de Barcelona
314-05591/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adquirir algun com-
promís econòmic per a finançar el projecte de construcció d’una seu del Museu 
Hermitage al port de Barcelona
314-05592/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat d’emplaçar la seu del 
Museu Hermitage al port de Barcelona
314-05593/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme pel De-
partament de Territori i Sostenibilitat per a buidar l’abocador de Vacamorta
314-05594/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Departament de 
Territori i Sostenibilitat amb la comissió de seguiment del tancament i el buidatge 
de l’abocador de Vacamorta
314-05595/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què està la licitació del 
buidatge de l’abocador de Vacamorta
314-05596/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització del buidatge de l’abo-
cador de Vacamorta i el procés de restitució del paisatge
314-05597/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’atenció a 
menors estrangers no acompanyats que estan en funcionament a la província de 
Barcelona
314-05598/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’atenció a me-
nors estrangers no acompanyats que estan en funcionament a la província de Girona
314-05599/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’atenció a me-
nors estrangers no acompanyats que estan en funcionament a la província de Lleida
314-05600/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’atenció a 
menors estrangers no acompanyats que estan en funcionament a la província de 
Tarragona
314-05601/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atestats i diligències 
d’intervenció fets a la província de Barcelona del gener del 2019 ençà
314-05602/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atestats i diligències 
d’intervenció fets a la província de Girona del gener del 2019 ençà
314-05603/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atestats i diligències 
d’intervenció fets a la província de Lleida del gener del 2019 ençà
314-05604/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atestats i diligències 
d’intervenció fets a la província de Tarragona del gener del 2019 ençà
314-05605/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’interven-
ció, atestats i identificacions fets l’11 de setembre de 2019 a Barcelona
314-05606/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de reforç de la segu-
retat del Palau del Parlament l’11 de setembre de 2019
314-05607/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions professionals del 
Cos de Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat
314-05608/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra que han format part de la Divisió d’Investigació Criminal del 2013 ençà
314-05609/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients que ha 
tramitat la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra del 2013 ençà
314-05610/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients resolts per 
la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra del 2013 ençà
314-05611/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afers investigats con-
juntament entre els Mossos d’Esquadra i altres cossos de seguretat
314-05612/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments que posa a dispo-
sició dels Mossos d’Esquadra per a tasques de representació associativa i sindical
314-05613/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extraordinàries 
que han fet els agents dels Mossos d’Esquadra del 2010 ençà
314-05614/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extraordinàries 
que han fet els agents dels Mossos d’Esquadra del 2010 ençà per a reforçar dispo-
sitius policials extraordinaris
314-05615/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra que integren el dispositiu Toga
314-05616/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 48
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’assignació d’alumnes per al curs 2019-2020
314-04692/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04692/12 314-
04693/12, 314-04694/12, 314-04695/12, 314-04696/12, 314-04697/12, 314-04698/12, 
314-04699/12, 314-04700/12, 314-04701/12, 314-04702/12 i 314-04703/12 us infor-
mo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Els criteris d’assignació de places en el procés de preinscripció quan el nombre 
de sol·licituds és superior a l’oferta, establerts en la normativa vigent són:

a) En primer lloc, els criteris específics de prioritat: pels ensenyaments d’educa-
ció primària i d’educació secundària obligatòria (ESO), té preferència l’alumnat que 
procedeix dels centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat; i per a l’ESO, en 
els centres de referència que es determinin, té prioritat l’alumnat que cursa simul-
tàniament l’ESO i els ensenyaments professionals de música o dansa, o programes 
esportius d’alt rendiment o ser esportista d’alt nivell.

b) En segon lloc, d’acord amb la suma de puntuació corresponent als criteris ge-
nerals de prioritat, que són:

1. Germans escolaritzats al centre, o pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts
2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat 

del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de 
fet: a) quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre:30 punts; b) 
quan es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o 
tutora, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts; c) en el cas de Bar-
celona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que 
el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts; d) 
quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, 
però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora 
siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o 
el germà o germana: 10 punts

c) En tercer lloc, en igualtat de puntuació de criteris generals, d’acord amb la 
suma de la puntuació corresponent al criteri complementari de prioritat: l’alumne 
forma part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts

Per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris 
de prioritat, l’ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant un sorteig equiprobable.
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La ràtio estàndard d’alumnes per aula està fixada en 25, pels ensenyaments de 
segon cicle d’educació infantil, primària i ESO, no obstant la Llei d’Educació esta-
bleix la possibilitat d’aprovar el decrement o increment d’aquesta ràtio per necessi-
tats d’escolarització derivades de l’atenció als alumnes amb necessitats educatives 
específiques.

La relació de centres educatius en els que s’ha posat en funcionament un grup 
addicional en els ensenyaments de primer curs d’educació infantil de segon cicle, 
desglossada per municipis, és la següent: 

Escola Milagros Consarnau Hospitalet
Escola Pau Vila Hospitalet
Escola Quatre Vents Manlleu
Escola Puig d’Arques Cassà de la Selva
Escola Pinyana Alfarràs
Escola Maria Mercè Marçal Tàrrega
Escola del Bosc Rubí
Escola Dr. Ferran i Clua Barcelona
Escola Els Llorers Barcelona
Escola Fort Pienc Barcelona
Escola Jaume I Barcelona
Escola Poblenou Barcelona
Escola Tres Pins Barcelona
Escola de les Aigües Barcelona
Institut Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat
Institut Itaca Sant Boi de Llobregat
Institut Pere Vives Igualada
Institut Rafel de Campalans Anglès
Institut La Garrotxa Olot
Institut de Vilablareix Vilablareix
Institut Manuel de Montsuar Lleida
Institut Alfons Costafreda Tàrrega
Institut Manel Blancafort La Garriga
Institut Marina La Llagosta
Institut Cambrils Cambrils
Institut Cristofol Despuig Tortosa
Institut J.V. Foix  Rubí
Institut Sabadell Sabadell
Institut Egara Terrassa
Institut Les Aimerigues Terrassa
Institut Anna Gironella de Mundet Barcelona
Institut Dr. Puigvert Barcelona
Institut Flos i Calcat Barcelona
Institut Pau Claris Barcelona
Institut Princep de Viana Barcelona

En el procés d’admissió d’alumnat en els centres educatius sufragats amb fons 
públics que es duu a terme des del Departament d’Educació per cada curs escolar, es 
dona compliment a l’establert a l’article 46 de la Llei d’educació respectant el dret a 
l’elecció de centre de l’oferta educativa disponible en cada moment, tenint en compte 
que el Servei d’Educació de Catalunya, el conformen tant els centres públics com els 
centres privats sostinguts amb fons públics.

Les dades corresponents a l’assignació d’ofici posen de manifest que, en tot cas, 
són molt pocs els casos en què s’ha acabat assignant una plaça a un centre privat 
concertat a un alumne o alumna que sol·licitava com a primera petició un centre pú-
blic (veure annex 4).
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La Resolució que regula la preinscripció preveu un procediment d’assignació de 
plaça d’ofici per al primer curs d’educació infantil de segon cicle, primer d’ESO i 
quan s’ha escollit l’opció de l’assignació d’ofici de la pròpia sol·licitud. De manera 
que, en cas que no es pugui assignar cap de les peticions escollides per la família de 
l’alumnat en qüestió (màxim 10), aquesta disposa d’un termini addicional de 5 dies 
per a poder ampliar la seva sol·licitud inicial, amb fins a 5 peticions més d’entre les 
vacants que queden en aquell moment.

En cas que la família no ampliï la sol·licitud amb més peticions, o bé no se li pu-
gui assignar cap de les peticions, el sistema informàtic assigna una plaça tenint en 
compte les preferències manifestades per la família. En cas que la família estigui 
amb desacord, aquesta pot formular una reclamació davant la comissió de garanties 
d’admissió, si no està conforme amb la plaça assignada.

Us trameto, en annex, la següent informació corresponent al curs 2019/20200:
Annex 1: oferta i assignacions en els diversos ensenyaments, desglossada per 

municipi, i en el cas de Barcelona ciutat, desglossada per districte.
Annex 2: oferta i demanda de llocs escolars en el primer curs d’educació infantil 

de segon cicle, desglossada per municipi, i en el cas de Barcelona ciutat, desglossada 
per districte.

Annex 3: oferta i demanda de llocs escolars en el primer curs d’educació secun-
dària obligatòria, desglossada per municipi, i en el cas de Barcelona ciutat, desglos-
sada per districte.

Annex 4: assignació d’ofici a centres educatius privats concertats desglossada per 
municipi, i en el cas de Barcelona ciutat, desglossada per districte.

Cal tenir en compte que les dades que es faciliten corresponen a famílies que 
han sol·licitat com a primera petició un centre educatiu públic, no se’ls hi ha adjudi-
cat cap de les altre peticions escollides (ni les inicials ni les que hagin volgut afegir), 
i finalment se’ls ha assignat, d’ofici, un centre privat concertat.

Barcelona, 16 de setembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques i concertades d’educació infantil, primària i secundària per 
al curs 2019-2020
314-04693/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de places públiques de P3 per al curs 2019-2020
314-04694/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.



BOPC 423
27 de setembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places 
públiques de P3 per al curs 2019-2020
314-04695/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
sense plaça pública de P3 en centres de proximitat per al curs 2019-
2020
314-04696/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de places públiques de primer d’ESO per al curs 2019-2020
314-04697/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places 
públiques de primer d’ESO per al curs 2019-2020
314-04698/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
sense plaça pública de primer d’ESO en centres de proximitat per al 
curs 2019-2020
314-04699/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
públiques que incrementen la ràtio de P3 i de primer d’ESO per la 
manca de places de proximitat
314-04700/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els alumnes tenen 
garantida una plaça pública en una escola o un institut de proximitat
314-04701/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de P3 assignats a centres concertats per manca de places públiques
314-04702/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de primer d’ESO assignats a centres concertats per manca de places 
públiques
314-04703/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04692/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
resolucions pendents d’aprovació i pendents d’assignació d’habitatge 
a les meses d’emergència d’habitatge
314-04729/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04729/12 us in-
formo del següent:

Les dades de la Mesa de Valoració de les Situacions d’Emergències Econòmi-
ques i Socials de Catalunya es tanquen amb periodicitat trimestral. Actualment, les 
dades de què es disposa són del primer semestre del 2019.

En aquest sentit, el nombre de casos de Mesa d’Emergència de Catalunya pen-
dents de valorar és de 594 expedients, mentre que el nombre de casos de Mesa 
d’Emergència de Catalunya resolts favorables i pendents d’habitatge és de 634 ex-
pedients.

Atès que la sol·licitud es refereix a «les meses d’emergència d’habitatge de Cata-
lunya», s’informa addicionalment sobre les dades dels casos resolts favorables pen-
dents d’habitatge de les meses d’emergències locals. En aquest sentit, l’estimació és 
la següent, tenint en compte que la informació arriba a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (AHC) de forma poc ordenada en el temps per part dels ajuntaments res-
ponsables de les meses esmentades: 

Casos favorables pendents habitatge 
Meses d’emergències locals Total Data informació

Badalona 138 Juny 2019

Barcelona 506 Maig 2019

Cornellà - Dades no disponibles atès que 
l’AHC no és convocada a la Mesa

L’Hospitalet de Llobregat - Aquesta Mesa local es convoca 
quan disposa d’habitatge

Martorell - Aquesta Mesa local es convoca 
quan disposa d’habitatge

Sabadell 8 Gener 2019

Sant Adrià de Besòs 2 Maig 2019

Sant Cugat del Vallès - Dades no disponibles. En procés 
d’elaboració de Reglament.

Terrassa 43 Maig 2019

Vic 4 Maig 2019

Lleida 5 Gener 2019

Total 11 municipis amb Mesa pròpia 706  

Barcelona, 10 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons del nomenament de Joana Ortega i Alemany com a assessora 
de la consellera d’Empresa i Coneixement
311-01089/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44084 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

19.09.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les raons per al nomenament de la Sra. Joana Ortega i Ale-

many com a assessora de la consellera en Projectes Transversals al Departament 
d’Empresa i Coneixement?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’objectiu del nomenament Joana Ortega i Alemany com a assessora 
de la consellera d’Empresa i Coneixement
311-01090/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44085 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

19.09.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El nomenament de la Sra. Joana Ortega i Alemany com a assessora en Projec-

tes Transversals ha estat una decisió directament de la consellera? Quins tipus de 
problemes del Departament es pretén solucionar amb aquest nomenament?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les funcions de Joana Ortega i Alemany com a assessora de la 
consellera d’Empresa i Coneixement
311-01091/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44086 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

19.09.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les funcions que realitzarà la Sra. Joana Ortega i Alemany al De-

partament d’Empresa i Coneixement com a assessora de la consellera en Projectes 
Transversals? Quins són els objectius concrets del seu lloc de treball? Quins indica-
dors per a la seva avaluació s’han establert?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
justificació del nomenament de Joana Ortega i Alemany com a 
assessora de la consellera d’Empresa i Coneixement
311-01092/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44087 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

19.09.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’experiència de la Sra. Joana Ortega i Alemany en el terreny de 

l’empresa i el coneixement i que justifiqui el seu nomenament com a assessora de la 
consellera?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
categoria salarial assignada a Joana Ortega i Alemany com a 
assessora de la consellera d’Empresa i Coneixement
311-01093/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44088 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

19.09.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el criteri per a l’assignació de la categoria salarial a la Sra. Joana 

Ortega i Alemany com a assessora en Projectes Transversals, equivalent a la cate-
goria 30.2?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
categoria salarial i les funcions dels assessors de la consellera 
d’Empresa i Coneixement
311-01094/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44089 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

19.09.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants casos d’assessors han estat nomenats per la consellera al Departament 

d’Empresa i Coneixement amb la categoria 30.2 durant aquesta legislatura? Quines 
funcions compleixen?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
comunicació i les ajudes als afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre
311-01120/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 44471 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 18.09.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 14 d’agost diversos afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre es van 

desplaçar a Barcelona en una marxa lenta reivindicativa fins al Departament d’Agri-
cultura per reclamar les ajudes directes. Ningú de la Conselleria els va rebre. El 
President Torra al discurs en el Parlament del juliol va explicar que havia visitat la 
zona i que els ajudaria. Textualment va afirmar: «Jo, aquest cap de setmana, com 
hi insisteixo, vaig tenir l’oportunitat de parlar amb en Pau Ciuraneta i amb en Pere 
Jornet, dos dels pagesos afectats, més directament afectats pel foc. I vaig veure com 
el que ens estaven reclamant els pagesos, la ciutadania, els habitants de la Ribera 
d’Ebre, és que els diguem què podem fer. Ells tiraran endavant perquè s’estimen la 
seva terra. I em van dir: «Nosaltres tirarem endavant perquè ens estimem aquesta 
terra, però digueu-nos en què ens podeu ajudar», no? I penso que és molt important 
que, en aquestes properes reunions, siguem capaços, d’una manera ordenada, cen-
tralitzada, sistematitzada, de donar resposta als ciutadans quan més ho necessiten, i, 
en aquest cas, els nostres compatriotes de la Ribera d’Ebre ho necessiten.»

– Després d’haver afirmat això, per què ningú del Departament d’Agricultura no 
els va rebre?

– Quin és el pla del Govern per restablir la normalitat a la zona?
– Quines ajudes destinaran als afectats?

Palau del Parlament, 16 d’agost de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica
311-01121/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44749 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 



BOPC 423
27 de setembre de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 19 

– Còmput total del número de persones sol·licitants envers de la Llei 24/2015 del 
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica? Del nombre total d’expedients gestionats quants han estat 
desestimats anualment des de l’aprovació de la llei per els organismes competents?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
del deute anual de les persones acollides a la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica
311-01122/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44750 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quin es l’import total anual de la deute de les usuaris que accedeixen a aques-

tes ajudes per situació de pobresa energètica des de l’aprovació de la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’estudis relatius al caràcter estructural o conjuntural de 
les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
311-01123/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44751 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– S’ha fet algun estudi per part del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies recent sobre l’etiologia de la població que pateix la situació de vulnerabilitat 
sobri si aquesta situació és conjuntural o esdevé permanent?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
durada mitjana de les situacions de vulnerabilitat causants de 
pobresa energètica
311-01124/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44752 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la durada mitjana en situació de vulnerabilitat que pateix la població 

afectada?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
franges d’edat més afectades per les situacions de vulnerabilitat 
causants de pobresa energètica
311-01125/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44753 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les franges d’edat més afectades per la situació de vulnerabilitat 

energètica?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adopció de mesures orientades a franges d’edat concretes amb 
relació a situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
311-01126/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44754 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’han pres mesures en funció de les franges d’edat que pateixen la situació de 

vulnerabilitat energètica?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
conclusions i els resultats dels estudis i informes relatius a les 
situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
311-01127/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44755 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Referent als diferents estudis i informes sobre la vulnerabilitat energètica, 

quins han estat els conclusions sobre els seus efectes?
– Quines estratègies i mesures de les administracions competents s’han dut a 

terme?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2015
311-01128/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44756 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A la web del Departament està publicat un estudi de 2014, sobre el risc de po-

bresa a Catalunya, existeixen estudis posteriors referents als anys 2015?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2016
311-01129/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44757 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A la web del Departament està publicat un estudi de 2014, sobre el risc de po-

bresa a Catalunya, existeixen estudis posteriors referent al any 2016?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2017
311-01130/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44758 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– ¿A la web del Departament està publicat un estudi de 2014, sobre el risc de po-

bresa a Catalunya, existeixen estudis posteriors referent al any 2017?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2018
311-01131/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44759 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– ¿A la web del Departament està publicat un estudi de 2014, sobre el risc de po-

bresa a Catalunya, existeixen estudis posteriors referent al any 2018?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pressupost destinat anualment al Fons per a la pobresa energètica 
del 2015 ençà
311-01132/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44760 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el pressupost anual en els darrers cinc anys que el Govern de la Gene-

ralitat ha dedicat a la creació d’un Fons per la Pobresa Energètica?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’execució del pressupost destinat al Fons per a la pobresa 
energètica del 2015 ençà
311-01133/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44761 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En els pressupostos del 2015 és van destinar 10 milions d’euros al Fons per la 

Pobresa Energètica, durant aquest any 2015 quines han estat els quantitats finalment 
executades? Aquest pressupost s’ha repetit en els anys següents 2016 fins a 2019, 
quina ha sigut la seva execució anual?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
conclusions i els resultats del Pla d’acció per a la lluita contra la 
pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016
311-01134/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44762 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dins dels «Àm-

bits d’actuació» i dins l’àmbit de «Pobresa i inclusió social» la informació més ac-
tualitzada que s’ofereix és el «P»la d’Acció 2015-2016. Quines són els conclusions i 
resultats aplicats d’aquest pla?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració de plans d’acció per a la lluita contra pobresa i per a la 
inclusió social del 2017 ençà
311-01135/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44763 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’han fet més Plans d’Acció sobre la pobresa i inclusió social des del 2017 en 

endavant per part de el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir els subministraments bàsics des 
de l’aprovació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
311-01136/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44764 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines han sigut els iniciatives polítiques del Govern, i els resultats actuals en 

matèria energètica per tal de garantir els serveis bàsics des de l’aprovació de la Llei 
24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
tractes amb les empreses subministradores d’energia per a signar 
els acords que regula la Llei 24/2015, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
311-01137/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44765 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Segons l’article 6.3 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 

a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètic, amb quantes 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i de llum, s’han establert i 
signat acords o convenis d’acord amb el que disposa la Llei?

– Quines han estat les accions amb les empreses de subministrament per tal d’ar-
ribar a acords o convenis?

Quantes reunions amb les empreses suminstradores s’han tingut sobre aquest 
tema? En aquest sentit voldríem saber l’agenda específica, amb qui s’ha fet la reunió, 
data de la reunió i acords assolits.

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions mantingudes amb totes les parts a propòsit dels llocs de 
treball afectats pel tancament de la base de Ryanair a Girona
311-01152/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 45307 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a diferentes informaciones periodísticas, el cierre de la base de Ryanair 
en Girona supondría un total de 164 despidos, que se sumarían a los despidos de 
Tenerife Sur, Las Palmas y Lanzarote; ascendiendo todos ellos a un total de 512.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos puestos de trabajo directos pueden verse afectados?
– ¿Cuántos puestos de trabajo indirectos pueden verse afectados?
– ¿Ha habido alguna reunión con los Sindicatos?
– En caso afirmativo, ¿qué se ha tratado en dicha reunión?
– ¿Ha habido alguna reunión con la Dirección de Ryanair y/o Aena?
– En caso afirmativo, ¿qué se ha tratado en dicha reunión?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2019
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
gestions fetes amb AENA per a evitar el tancament de la base de 
Ryanair a Girona
311-01153/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 45308 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a diferentes informaciones periodísticas, el cierre de la base de Ryanair 
en Girona supondría un total de 164 despidos, que se sumarían a los despidos de 
Tenerife Sur, Las Palmas y Lanzarote; ascendiendo todos ellos a un total de 512.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué acciones está realizando la Generalitat de Cataluña y en concreto el De-

partamento de Territorio y Sostenibilidad para evitar cerrar la base de dicha aero-
línea en Girona?

– ¿Cuántas reuniones se han celebrado con AENA para tratar este asunto?
– ¿Cuál ha sido el contenido de las mismas?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2019
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs



BOPC 423
27 de setembre de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
plans per a evitar el tancament de la base de Ryanair a Girona
311-01154/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 45309 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En declaraciones efectuadas a los medios de comunicación por el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, aseguró que «Ryanair no podrá hacer lo que le dé la gana».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe algún plan o proyecto para evitar que la línea aérea Ryanair abandone 

Girona?
– En caso afirmativo, ¿en qué consiste ese plan o proyecto?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2019
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
diversificació de l’oferta d’operadors aeris a l’aeroport de Girona 
arran del tancament de la base de Ryanair
311-01155/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 45310 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al cierre de la base de Ryanair en Girona, una de las posibles solucio-
nes es la búsqueda de la diversificación de la oferta en el Aeropuerto.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe algún proyecto que contemple la diversificación de la oferta?
– ¿El Govern, o en su defecto el conseller de Territori i Sostenibilitat ha tenido 

contacto con otros operadores aéreos?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2019
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
prevista per a dotar d’hangars l’aeroport de Lleida-Alguaire
311-01176/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 45506 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.09.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la fecha prevista por el gobierno de la Generalitat para que el aero-

puerto de Lleida-Alguaire disponga de hangares que posibiliten la conversión del 
aeropuerto hacia un modelo de negocio industrial, tal y como está previsto?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Preguntes al Govern a respondre per escrit
314-05491/12, 314-05492/12, 314-05493/12, 314-05494/12, 314-05495/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 46108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica 

a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en las preguntas par-
lamentarias (tram. 311-01138/12 a la 311-01142/12), presentadas y con número de 
registro 44766 al 44770, ambas incluidas.

Igualmente se ha advertido el error siguiente en las preguntas parlamentarias 
(tram. 314-05491/12 a la 311-05495/12), presentadas y con número de registro 44607 
al 44611, ambas incluidas:

Donde dice: 
«[...] aparecida el 28/09/19 en La Razón [...]»

Ha de decir: 
«[...] aparecida el 28/08/19 en La Razón [...]»

Palacio del Parlamento, 18 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla 
del Departament d’Educació i d’Escola Nova 21 per a crear una xarxa 
educativa alternativa
314-05578/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 45891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

El desembre de 2017 el Diari de Girona va publicar una notícia on es revelava un 
pla ideat per l’aleshores Departament d’Educació i l’Escola Nova XXI per a «crear 
una xarxa educativa alternativa com a estructura d’Estat sense personal funcionari 
on els centres tinguessin autonomia per a contractar mestres amb garanties laborals».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Govern de la Generalitat de l’existència d’aquest pla i, en 

cas de que sigui així, quines són les seves intencions al respecte i quin és l’estat ac-
tual de la proposta?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les notes preses per 
Josep Maria Jové amb relació al pla del Departament d’Educació i 
d’Escola Nova 21 per a crear una xarxa educativa alternativa
314-05579/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 45892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

El desembre de 2017 el Diari de Girona va publicar una notícia on es revelava un 
pla ideat per l’aleshores Departament d’Educació i l’Escola Nova XXI per a «crear 
una xarxa educativa alternativa com a estructura d’Estat sense personal funcionari 
on els centres tinguessin autonomia per a contractar mestres amb garanties laborals».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Assumeix el Govern de la Generalitat les notes preses per senyor Josep Maria 

Jové i publicades per Diari de Girona com una estratègia futura del Departament 
d’Educació? Si és així, quines mesures preveu el Departament d’Educació pels drets 
dels i les funcionàries del sistema educatiu català i com preveu fer coexistir aquesta 
«xarxa alternativa» amb l’escola pública catalana?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat 
entre el Pacte contra la segregació escolar i el pla del Departament 
d’Educació i d’Escola Nova 21 per a crear una xarxa educativa 
alternativa
314-05580/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 45893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

El desembre de 2017 el Diari de Girona va publicar una notícia on es revelava un 
pla ideat per l’aleshores Departament d’Educació i l’Escola Nova XXI per a «crear 
una xarxa educativa alternativa com a estructura d’Estat sense personal funcionari 
on els centres tinguessin autonomia per a contractar mestres amb garanties laborals».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Educació que la creació d’aquesta «xarxa alterna-

tiva» és compatible amb el Pacte contra la Segregació Escolar?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’han paralitzat les obres de la carretera C-14 al túnel de 
Tresponts (Alt Urgell)
314-05581/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 45915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Acabem de conèixer pels mitjans de comunicació que les obres de la carretera 
C-14 al Túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, contractades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat han quedat aturades per discrepàncies econòmiques entre les empre-
ses constructores.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Coneix el Govern els motius concrets que han portat a la paralització de les 

obres de la carretera C-14 al Túnel de Tresponts, a l’alçada d’Organyà?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’aturada de 
les obres de la carretera C-14 al túnel de Tresponts (Alt Urgell) pot 
retardar-ne l’acabament
314-05582/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 45916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Acabem de conèixer pels mitjans de comunicació que les obres de la carretera 
C-14 al Túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, contractades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat han quedat aturades per discrepàncies econòmiques entre les empre-
ses constructores.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– L’aturada de les obres de la carretera C-14 al Túnel de Tresponts, pot retardar 

el seu termini de finalització?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a 
assegurar que les obres de la carretera C-14 al túnel de Tresponts 
(Alt Urgell) s’acabin sense problemes
314-05583/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 45917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Acabem de conèixer pels mitjans de comunicació que les obres de la carretera 
C-14 al Túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, contractades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat han quedat aturades per discrepàncies econòmiques entre les empre-
ses constructores.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines gestions ha fet el Govern per tal d’assegurar-se que les obres de la C-14 

al Túnel de Tresponts, es reemprendran i no hi haurà problemes per finalitzar-les?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments i les 
certificacions de les obres de la carretera C-14 al túnel de Tresponts 
(Alt Urgell)
314-05584/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 45918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Acabem de conèixer pels mitjans de comunicació que les obres de la carretera 
C-14 al Túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, contractades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat han quedat aturades per discrepàncies econòmiques entre les empre-
ses constructores.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins pagaments i certificacions s’han fet des de l’inici de les obres de la C-14 

al Túnel de Tresponts? On es poden consultar aquestes certificacions?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les 
certificacions de les obres de la carretera C-14
314-05585/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 45919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Acabem de conèixer pels mitjans de comunicació que les obres de la carretera 
C-14 al Túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, contractades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat han quedat aturades per discrepàncies econòmiques entre les empre-
ses constructores.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern ha pagat les certificacions de les obres de la C-14 puntualment o 

acumula retards?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units



BOPC 423
27 de setembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no s’ha informat la Plataforma de Veïns del Túnel de Tresponts de la 
paralització de les obres de la carretera C-14
314-05586/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 45920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Acabem de conèixer pels mitjans de comunicació que les obres de la carretera 
C-14 al Túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, contractades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat han quedat aturades per discrepàncies econòmiques entre les empre-
ses constructores.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què no s’ha avisat i informat a la Plataforma de veïns del Túnel de Tres-

ponts d’Organyà sobre els motius de la paralització de les obres de la C-14, o qual-
sevol altra novetat, tal com es va comprometre el Govern a l’inici de les obres?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel 
qual no va informar de les discrepàncies econòmiques entre les 
empreses constructores de la carretera C-14 en l’acte amb motiu de 
l’acabament de la perforació del túnel de Tresponts
314-05587/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 45921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Acabem de conèixer pels mitjans de comunicació que les obres de la carretera 
C-14 al Túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, contractades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat han quedat aturades per discrepàncies econòmiques entre les empre-
ses constructores.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què el Govern quan va organitzar un acte amb motiu de la finalització de la 

perforació del túnel de Tresponts no va dir res del que estava passant?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligació de 
portar el control dels pagaments del contractista de les obres de la 
carretera C-14 al túnel de Tresponts als subcontractistes
314-05588/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 45922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Acabem de conèixer pels mitjans de comunicació que les obres de la carretera 
C-14 al Túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, contractades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitathan quedat aturades per discrepàncies econòmiques entre les empre-
ses constructores.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern té l’obligació de portar el control dels pagaments que fa el contrac-

tista de les obres de la C-14 al Túnel de Tresponts als subcontractistes?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la continuïtat de les obres de la carretera 
C-14 al túnel de Tresponts en cas d’incompliments entre empreses
314-05589/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 45923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Acabem de conèixer pels mitjans de comunicació que les obres de la carretera 
C-14 al Túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, contractades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat han quedat aturades per discrepàncies econòmiques entre les empre-
ses constructores.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En cas d’incompliments o impagaments entre empreses, el contracte del Go-

vern té previst mesures concretes per garantir la continuïtat de les obres de la C-14 
al Túnel de Tresponts?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units



BOPC 423
27 de setembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte per a 
construir una seu del Museu Hermitage al port de Barcelona
314-05590/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 45975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al projecte de construcció d’una sucursal del Museu Hermitage al Port 

de Barcelona, 
– Quina és la opinió del Govern sobre el projecte de construir al Port de Barce-

lona una seu del Museu Hermitage?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
corresponsabilitzar-se del cost de la seu del Museu Hermitage al 
port de Barcelona
314-05591/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 45976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al projecte de construcció d’una sucursal del Museu Hermitage al Port 

de Barcelona, 
– Preveu el Govern fer-se corresponsable del cost del Museu en el cas que aquest 

no sigui un equipament autosuficient econòmicament?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adquirir 
algun compromís econòmic per a finançar el projecte de construcció 
d’una seu del Museu Hermitage al port de Barcelona
314-05592/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 45977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al projecte de construcció d’una sucursal del Museu Hermitage al Port 

de Barcelona, 
– Tenen previst algun compromís econòmic per sostenir el projecte? En cas afir-

matiu, com pot afectar a altres equipaments culturals que no estan rebent finança-
ment per part de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat 
d’emplaçar la seu del Museu Hermitage al port de Barcelona
314-05593/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 45978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al projecte de construcció d’una sucursal del Museu Hermitage al Port 

de Barcelona, 
– Considera el Govern que l’emplaçament proposat pel Museu al Port és adequat 

davant l’actual pressió turística de la Barceloneta?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes 
a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat per a buidar 
l’abocador de Vacamorta
314-05594/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 46081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

L’abocador de Vacamorta va tancar oficialment les seves portes després d’un 
llarg procés judicial el novembre de 2014. Amb el tancament del mateix es preveia 
un procés de buidatge i restitució del paisatge de l’indret. La Generalitat ha incom-
plert reiteradament amb els autes judicials al respecte del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, després de diversos recursos presentats 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Des de la primera sentència ferma, 30 
de desembre de 2002, la Generalitat s’ha dedicat a allargar judicialment el procés, 
permetent l’activitat de l’abocador fins a 2014.

Ara, concretament el 26 de juliol de 2019, el TSJC ha fet públic una interlocu-
tòria en la que desestima l’ampliació de terminis d’inici de buidatge demanat pels 
tribunals el maig de 2015, amb sentència ferma de l’octubre de 2017, qualificant la 
pretensió d’ampliació de terminis per iniciar el procés de buidatge de «repugnant» i 
dictaminant «Sirviendo el presente razonamiento de conminación a la ejecutada al 
cumplimiento, sin dilación, de sus obligaciones, sin liberación alguna de las respon-
sabilidades en que por el tardío cumplimiento pueda haber incurrido, habiendo de 
dar cuenta de la satisfacción del título judicial a este Tribunal».

En aquest sentit, cal donar compliment a les resolucions judicials i iniciar el bui-
datge de manera urgent de l’abocador.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha pres el Departament de Territori i sostenibilitat per buidar 

urgentment l’abocador de Vacamorta i donar així compliment a les resolucions ju-
dicials?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la comissió de 
seguiment del tancament i el buidatge de l’abocador de Vacamorta
314-05595/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 46082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.



BOPC 423
27 de setembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 39 

L’abocador de Vacamorta va tancar oficialment les seves portes després d’un 
llarg procés judicial el novembre de 2014. Amb el tancament del mateix es preveia 
un procés de buidatge i restitució del paisatge de l’indret. La Generalitat ha incom-
plert reiteradament amb els autes judicials al respecte del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, després de diversos recursos presentats 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Des de la primera sentència ferma, 30 
de desembre de 2002, la Generalitat s’ha dedicat a allargar judicialment el procés, 
permetent l’activitat de l’abocador fins a 2014.

Ara, concretament el 26 de juliol de 2019, el TSJC ha fet públic una interlocu-
tòria en la que desestima l’ampliació de terminis d’inici de buidatge demanat pels 
tribunals el maig de 2015, amb sentència ferma de l’octubre de 2017, qualificant la 
pretensió d’ampliació de terminis per iniciar el procés de buidatge de «repugnant» i 
dictaminant «Sirviendo el presente razonamiento de conminación a la ejecutada al 
cumplimiento, sin dilación, de sus obligaciones, sin liberación alguna de las respon-
sabilidades en que por el tardío cumplimiento pueda haber incurrido, habiendo de 
dar cuenta de la satisfacción del título judicial a este Tribunal».

En aquest sentit, cal donar compliment a les resolucions judicials i iniciar el bui-
datge de manera urgent de l’abocador.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha agendat el Departament de Territori i Sostenibilitat reunions amb la comis-

sió de seguiment de tancament i buidatge de l’abocador de Vacamorta?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què està 
la licitació del buidatge de l’abocador de Vacamorta
314-05596/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 46083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

L’abocador de Vacamorta va tancar oficialment les seves portes després d’un 
llarg procés judicial el novembre de 2014. Amb el tancament del mateix es preveia 
un procés de buidatge i restitució del paisatge de l’indret. La Generalitat ha incom-
plert reiteradament amb els autes judicials al respecte del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, després de diversos recursos presentats 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Des de la primera sentència ferma, 30 
de desembre de 2002, la Generalitat s’ha dedicat a allargar judicialment el procés, 
permetent l’activitat de l’abocador fins a 2014.

Ara, concretament el 26 de juliol de 2019, el TSJC ha fet públic una interlocu-
tòria en la que desestima l’ampliació de terminis d’inici de buidatge demanat pels 
tribunals el maig de 2015, amb sentència ferma de l’octubre de 2017, qualificant la 
pretensió d’ampliació de terminis per iniciar el procés de buidatge de «repugnant» i 
dictaminant «Sirviendo el presente razonamiento de conminación a la ejecutada al 
cumplimiento, sin dilación, de sus obligaciones, sin liberación alguna de las respon-
sabilidades en que por el tardío cumplimiento pueda haber incurrido, habiendo de 
dar cuenta de la satisfacción del título judicial a este Tribunal».
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En aquest sentit, cal donar compliment a les resolucions judicials i iniciar el bui-
datge de manera urgent de l’abocador.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quina fase està la fase de licitació del buidatge?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització del 
buidatge de l’abocador de Vacamorta i el procés de restitució del 
paisatge
314-05597/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 46084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

L’abocador de Vacamorta va tancar oficialment les seves portes després d’un 
llarg procés judicial el novembre de 2014. Amb el tancament del mateix es preveia 
un procés de buidatge i restitució del paisatge de l’indret. La Generalitat ha incom-
plert reiteradament amb els autes judicials al respecte del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, després de diversos recursos presentats 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Des de la primera sentència ferma, 30 
de desembre de 2002, la Generalitat s’ha dedicat a allargar judicialment el procés, 
permetent l’activitat de l’abocador fins a 2014.

Ara, concretament el 26 de juliol de 2019, el TSJC ha fet públic una interlocu-
tòria en la que desestima l’ampliació de terminis d’inici de buidatge demanat pels 
tribunals el maig de 2015, amb sentència ferma de l’octubre de 2017, qualificant la 
pretensió d’ampliació de terminis per iniciar el procés de buidatge de «repugnant» i 
dictaminant «Sirviendo el presente razonamiento de conminación a la ejecutada al 
cumplimiento, sin dilación, de sus obligaciones, sin liberación alguna de las respon-
sabilidades en que por el tardío cumplimiento pueda haber incurrido, habiendo de 
dar cuenta de la satisfacción del título judicial a este Tribunal».

En aquest sentit, cal donar compliment a les resolucions judicials i iniciar el bui-
datge de manera urgent de l’abocador.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan creu que finalitzarà el buidat de l’abocador i el procés de restitució del 

paisatge?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP



BOPC 423
27 de setembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 41 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’atenció a menors estrangers no acompanyats que estan en 
funcionament a la província de Barcelona
314-05598/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres d’atenció a menors estrangers no acompanyats es troben en l’ac-

tualitat en funcionament a la província de Barcelona? Indicar el número de places 
dels centres i la ubicació (municipi) de cadascun dels centres.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’atenció a menors estrangers no acompanyats que estan en 
funcionament a la província de Girona
314-05599/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres d’atenció a menors estrangers no acompanyats es troben en l’ac-

tualitat en funcionament a la província de Girona? Indicar el número de places dels 
centres i la ubicació (municipi) de cadascun dels centres.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’atenció a menors estrangers no acompanyats que estan en 
funcionament a la província de Lleida
314-05600/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
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del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres d’atenció a menors estrangers no acompanyats es troben en l’ac-

tualitat en funcionament a la província de Lleida? Indicar el número de places dels 
centres i la ubicació (municipi) de cadascun dels centres.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’atenció a menors estrangers no acompanyats que estan en 
funcionament a la província de Tarragona
314-05601/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres d’atenció a menors estrangers no acompanyats es troben en l’ac-

tualitat en funcionament a la província de Tarragona? Indicar el número de places 
dels centres i la ubicació (municipi) de cadascun dels centres.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atestats 
i diligències d’intervenció fets a la província de Barcelona del gener 
del 2019 ençà
314-05602/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el número d’atestats o diligències d’intervenció realitzades a la 

província de Barcelona des de gener de 2019 fins ençà? Desglossar per localitats 
amb indicació de la falta o delicte que motiva la incoació.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atestats 
i diligències d’intervenció fets a la província de Girona del gener del 
2019 ençà
314-05603/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el número d’atestats o diligències d’intervenció realitzades a la 

província de Girona des de gener de 2019 fins ençà? Desglossar per localitats amb 
indicació de la falta o delicte que motiva la incoació.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atestats 
i diligències d’intervenció fets a la província de Lleida del gener del 
2019 ençà
314-05604/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el número d’atestats o diligències d’intervenció realitzades a la 

província de Lleida des de gener de 2019 fins ençà? Desglossar per localitats amb 
indicació de la falta o delicte que motiva la incoació.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atestats 
i diligències d’intervenció fets a la província de Tarragona del gener 
del 2019 ençà
314-05605/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
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del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el número d’atestats o diligències d’intervenció realitzades a la 

província de Tarragona des de gener de 2019 fins ençà? Desglossar per localitats 
amb indicació de la falta o delicte que motiva la incoació.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
diligències d’intervenció, atestats i identificacions fets l’11 de 
setembre de 2019 a Barcelona
314-05606/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes diligències d’intervenció, atestats i identificacions van realitzar la po-

licia de la Generalitat el passat 11 de setembre de 2019 a la ciutat de Barcelona? In-
dicar en cadascun dels casos la falta o delicte suposadament comés.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de reforç 
de la seguretat del Palau del Parlament l’11 de setembre de 2019
314-05607/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin va ser el dispositiu de reforç de la seguretat del Palau del Parlament el 

passat 11 de setembre de 2019? Indicar el número d’agents així com l’àrea a la que 
pertanyen.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions 
professionals del Cos de Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la 
Generalitat
314-05608/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les associacions professionals del Cos dels Mossos d’Esquadra i 

dels Bombers de la Generalitat?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agents dels Mossos d’Esquadra que han format part de la Divisió 
d’Investigació Criminal del 2013 ençà
314-05609/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents dels Mossos d’Esquadra han format part de la divisió d’inves-

tigació criminal del cos de la Policia de la Generalitat des del 2013 fins al 2019? 
Desglossar per anys.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients que ha tramitat la Divisió d’Investigació Criminal dels 
Mossos d’Esquadra del 2013 ençà
314-05610/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
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del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants expedients ha tramitat la Divisió Criminal dels Mossos d’Esquadra des 

dels 2013 fins ençà? Desglossar per anys.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients resolts per la Divisió d’Investigació Criminal dels 
Mossos d’Esquadra del 2013 ençà
314-05611/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants expedients ha resolt la Divisió Criminal dels Mossos d’Esquadra des 

dels 2013 fins ençà? Desglossar per anys.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afers 
investigats conjuntament entre els Mossos d’Esquadra i altres 
cossos de seguretat
314-05612/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quants assumptes s’han dut a terme tasques d’investigació conjunta entre 

la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i altres cossos de seguretat? Des-
glossar per anys.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments 
que posa a disposició dels Mossos d’Esquadra per a tasques de 
representació associativa i sindical
314-05613/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins equipaments (locals o despatxos) posa el Govern a disposició en les di-

ferents instal·lacions del Cos dels Mossos d’Esquadra per a desenvolupar tasques de 
representació associativa i sindical? Indicar ubicació (municipi i àrea policial).

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
extraordinàries que han fet els agents dels Mossos d’Esquadra del 
2010 ençà
314-05614/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes hores extraordinàries han realitzat els agents dels Mossos d’Esquadra 

des del 2010 fins ençà? Desglossar per anys i àrea policial.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
extraordinàries que han fet els agents dels Mossos d’Esquadra del 
2010 ençà per a reforçar dispositius policials extraordinaris
314-05615/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
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del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes hores extraordinàries han realitzat els agents dels Mossos d’Esquadra 

des del 2010 fins ençà per a reforçar dispositiu policials extraordinaris? Desglossar 
per anys i àrea policial.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra que integren el dispositiu Toga
314-05616/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 46144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents dels Mossos d’Esquadra integren actualment l’anomenat dispo-

sitiu «Toga»? Indicar la seva distribució per àrea policial.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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