
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 el nombre de denúncies per violèn-
cia registrades als centres per a la protecció de la infància en el període 2016-2018
314-02068/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors sota tutela de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància que s’han escapat dels centres d’acollida
314-02794/12
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors sota tutela 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància que s’han escapat dels centres d’aco-
llida i hi han tornat
314-02795/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants atesos als 
centres i equipaments d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona el 2018
314-03490/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valo-
ració, valoracions, plans individuals d’atenció i prestacions en aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
314-03654/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projec-
tes relatius a salut mental inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona per al període 2003-2007
314-03718/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de sanitat el 2017 i el 2018
314-03720/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les subvencions finalistes 
en matèria d’atenció primària liquidat a l’Ajuntament de Barcelona el 2017 i el 2018
314-03725/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones encarrega-
des de supervisar les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència
314-03795/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions quirúrgi-
ques anul·lades per manca d’anestesistes a l’Hospital de Mataró (Maresme)
314-03923/12
Resposta del Govern 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la presència de moltes 
esferes de polietilè a la platja de la Pineda, de Vila-seca (Tarragonès)
314-04103/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Catalunya no 
podrà complir amb els objectius d’energia renovable el 2030
314-04117/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes davant les 
dades preliminars de l’Institut Català d’Energia que apunten que Catalunya no podrà 
complir amb els objectius d’energia renovable el 2030
314-04118/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de la subrogació 
dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
314-04119/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els respecte de les condicions de 
treball en la subrogació dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
314-04120/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del Decret 380/2006, 
del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica, a la 
riera de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès)
314-04121/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Administració local en 
el sistema de formació i qualificació professionals
314-04122/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la integració dels ajuntaments en 
la comissió rectora de la futura Agència Pública de Formació i Qualificació Profes-
sionals de Catalunya
314-04123/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Llei 10/2015, 
de formació i qualificació professionals
314-04124/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte del conveni col·lectiu 
acordat en la subrogació dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
314-04125/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
unes millors condicions laborals per als educadors socials dels centres concertats 
de menors tutelats per la Generalitat
314-04128/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els educadors 
socials dels centres concertats de menors tutelats per la Generalitat per a millorar 
llurs condicions laborals
314-04129/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el presi-
dent de la Generalitat ha estat a Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 
de febrer de 2019
314-04149/12
Resposta del Govern 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del president de la Ge-
neralitat durant la seva estada a Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de 
febrer de 2019
314-04150/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president 
de la Generalitat durant la seva estada a Brussel·les per a donar-hi una conferència 
el 18 de febrer de 2019
314-04151/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat 
el president de la Generalitat durant la seva estada a Brussel·les per a donar-hi una 
conferència el 18 de febrer de 2019
314-04152/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per a donar-hi una conferència 
el 18 de febrer de 2019 en concepte de desplaçaments
314-04153/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per a donar-hi una conferència 
el 18 de febrer de 2019 en concepte de pernoctació
314-04154/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per a donar-hi una conferència 
el 18 de febrer de 2019 en concepte de manutenció
314-04155/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la 
Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per a donar-hi una conferència el 
18 de febrer de 2019 en concepte de transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04156/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el lloguer 
de les dependències de l’hotel de Brussel·les en què el president de la Generalitat 
va donar una conferència el 18 de febrer de 2019
314-04157/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge 
del vicepresident primer del Parlament a Brussel·les amb motiu de la conferència 
que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04166/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge 
de diversos diputats del Parlament a Brussel·les amb motiu de la conferència que 
va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04167/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge 
de l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas a Brussel·les amb motiu de la conferència que 
va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04168/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge 
de la cònjuge del president de la Generalitat a Brussel·les amb motiu de la confe-
rència que va donar-hi el president el 18 de febrer de 2019
314-04169/12
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques a les Illes Fèroe
314-04179/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller de Polítiques 
Digitals i Administracions Públiques durant el seu viatge a les Illes Fèroe
314-04180/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques durant el seu viatge a les Illes Fèroe
314-04181/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat el conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques a les Illes Fèroe
314-04182/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes 
Fèroe en concepte de desplaçament
314-04183/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes 
Fèroe en concepte de pernoctació
314-04184/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes 
Fèroe en concepte de manutenció
314-04185/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes 
Fèroe en concepte de desplaçaments durant l’estada
314-04186/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les darreres investigacions de la 
Inspecció de Treball sobre la bretxa salarial entre homes i dones a les empreses 
que operen a Catalunya
314-04187/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de nom de la campanya 
«Catalonia, land of digital revolutionaries»
314-04196/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a usar la forma «10» 
en el nom de la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries»
314-04197/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa especial 
per a controlar i fer un seguiment dels pous inutilitzats
314-04206/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament d’algun pla 
específic per a atendre les necessitats dels menors no acompanyats del Masnou 
(Maresme)
314-04211/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis a l’Hospital Lleuger de 
Cambrils arran del canvi de gestió
314-04212/12
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del viatge del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública a les illes Fèroe l’1 de febrer de 2019
314-04246/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la companyia 
T-Systems en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04247/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la plataforma 
Salvem l’Estany Llampol
314-04262/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la Institució Al-
tempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura
314-04263/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport científic a la inclusió de 
l’estany Llampol en la Xarxa Natura 2000
314-04264/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a instal·lar una 
granja de porcs prop de l’estany Llampol
314-04265/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que la construcció d’una 
granja de porcs implica per als valors naturals de la zona de l’estany Llampol
314-04266/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’espai d’interès na-
tural de les Basses de l’Albera
314-04267/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de la partida extra-
ordinària per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i de lleure de qualitat 
durant l’estiu als infants en situació de pobresa
314-04268/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la despesa de l’ajut 
extraordinari per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i de lleure de qua-
litat durant l’estiu als infants en situació de pobresa
314-04269/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució territorial de l’ajut ex-
traordinari per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i de lleure de qualitat 
durant l’estiu als infants en situació de pobresa
314-04270/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució en activitats i actua-
cions de l’ajut extraordinari per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i de 
lleure de qualitat durant l’estiu als infants en situació de pobresa
314-04271/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de finançament públic de 
recerca per a minimitzar l’ús de combustibles fòssils en el sector primari o substi-
tuir-los per alternatives menys contaminants
314-04362/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa socioeducatiu dels 
centres residencials de menors estrangers no acompanyats
314-04363/12
Resposta del Govern 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’educadors d’acompa-
nyament assignats als menors estrangers no acompanyats
314-04364/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans d’integració a les comu-
nitats locals on hi ha centres de menors estrangers no acompanyats
314-04365/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació que s’aplica a les enti-
tats que gestionen els centres residencials de menors estrangers no acompanyats
314-04367/12
Resposta del Govern 44

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la presentació d’un recurs contenciós administratiu con-
tra la Resolució 101/2019 de la Junta Electoral Central
316-00032/12
Resposta del president del Consell de Govern 45

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 els motius pels quals 
els Mossos d’Esquadra no van difondre la descripció d’un agressor sexual de Bar-
celona feta per la víctima
311-01003/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol dels Mos-
sos d’Esquadra per a transferir informació rellevant per a aclarir delictes greus co-
mesos per delinqüents que estan en crida i cerca
311-01004/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el protocol dels 
Mossos d’Esquadra per a transferir informació rellevant per a aclarir delictes greus 
comesos per delinqüents que estan en crida i cerca inclou cap excepció
311-01005/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió dels protocols 
interns dels Mossos d’Esquadra per a evitar la descoordinació informativa
311-01006/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a fer front al poc ús que els camions que transporten purins fan del sistema de 
posició global (GPS)
311-01008/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retard a l’hora d’in-
formar en el Portal de la Transparència de les reunions del president de la Genera-
litat amb ens estrangers
311-01009/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’objecte i els resultats 
de la reunió entre el president de la Generalitat i altres membres del Govern amb 
Kyle Parker, vicepresident de l’equip directiu permanent de la Comissió Hèlsinki dels 
Estats Units d’Amèrica
311-01010/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 49
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
la reunió del president de la Generalitat amb Kyle Parker, vicepresident de l’equip 
directiu permanent de la Comissió Hèlsinki dels Estats Units d’Amèrica, no es va fer 
pública a l’agenda oficial del Govern
311-01011/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 50

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objecte i els resultats de la reunió 
entre el president de la Generalitat i altres membres del Govern amb Kyle Parker, 
vicepresident de l’equip directiu permanent de la Comissió Hèlsinki dels Estats 
Units d’Amèrica
314-04602/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard a l’hora d’informar en el 
Portal de la Transparència de les reunions del president de la Generalitat amb ens 
estrangers
314-04603/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la reunió del 
president de la Generalitat amb Kyle Parker, vicepresident de l’equip directiu per-
manent de la Comissió Hèlsinki dels Estats Units d’Amèrica, no es va fer pública a 
l’agenda oficial del Govern
314-04604/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte per a instal·lar un di-
pòsit controlat de residus industrials de classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04605/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les normatives 
ambientals, urbanístiques i de l’aigua en el projecte per a instal·lar un dipòsit con-
trolat de residus industrials de classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04606/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat dels abocadors de 
Flix i Tivissa, i del projecte per a instal·lar un dipòsit controlat de residus industrials 
de classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) amb els objectius de la candidatura 
per a declarar reserva de la biosfera de la UNESCO les Terres de l’Ebre
314-04607/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb les 
entitats que rebutgen el projecte per a instal·lar un dipòsit controlat de residus in-
dustrials de classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04608/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició de la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre amb relació al projecte per a instal·lar un dipòsit controlat de 
residus industrials de classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04609/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de suspendre la llicèn-
cia d’obres del projecte per a instal·lar un dipòsit controlat de residus industrials de 
classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04610/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del Gran Premi de 
Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya
314-04611/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic i d’ocupació 
de les activitats que es fan al Circuit de Barcelona-Catalunya
314-04612/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incineració de combustibles de-
rivats de residus a les fàbriques de ciment
314-04613/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del cen-
tre de menors Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat), que presten atenció di-
recta als menors
314-04614/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del cen-
tre de menors Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat), que no presten atenció 
directa als menors
314-04615/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents violents al centre de 
menors Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat), del 2015 ençà
314-04616/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació davant in-
cidents violents al centre de menors Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-04617/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors desti-
nats a la seguretat al centre de menors Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-04618/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 61
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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 el nombre de 
denúncies per violència registrades als centres per a la protecció de 
la infància en el període 2016-2018
314-02068/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-02068/12.

Atesa l’obligació de l’Administració de la Generalitat de garantir la seguretat i la 
salut dels seus empleats i empleades públiques, i com a mandat del Comitè de Se-
guretat i Salut Laboral, es va constituir un grup de treball per analitzar les mesures 
preventives i correctores proposades a l’avaluació de riscos psicosocials realitzada 
als centres d’infants i adolescents de la DGAIA durant l’any 2015 amb l’objectiu 
de concretar les actuacions que es podien realitzar per aconseguir reduir els riscos 
psico socials detectats.

El novembre de 2015 es va emetre l’informe d’avaluació de riscos psicosocials 
als centres de la DGAIA, amb l’objectiu d’estudiar les condicions de treball de ti-
pus psicosocial, seguint els criteris marcats per la llei 31/1995, de 8 de novembre,  
de prevenció de riscos laborals i pel reglament 39/1997, de 17 de gener, dels serveis de  
prevenció.

El novembre de 2016 es va aprovar el nou Programa Marc 2015 per als centres 
residencials, amb la finalitat de garantir un sistema d’actuació intensiva temporal i 
flexible a les necessitats concretes dels infants i adolescents separats de les seves 
famílies.

El 2017 es va aprovar el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions 
de violència als centres de protecció a la infància i l’adolescència amb l’objectiu de 
reduir les agressions dels professionals que treballen en els centres de protecció, 
millorar la comunicació, intervenció i atenció dels casos de violència contra els pro-
fessionals i millorar la percepció de seguretat per part dels professionals del sistema 
de protecció.

Es va constituir un grup de treball amb la participació de sindicats, directors de 
centres, responsables de la DGAIA, responsables de recursos humans i de preven-
ció de riscos laborals (SPRL) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El 2017 es va ampliar el conveni amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMIJ) de suport i supervisió de casos i de l’equip.

El 2018 es va iniciar una avaluació del Programa d’Intervenció educativa amb 
els infants infractors menors de 14 anys (EMI-14) amb el suport del Departament 
de Justícia.

Aquest any 2019 es posarà en marxa al CREI Castanyers un Projecte Pilot de 
mediació entre iguals que aportarà noves vies de resolució pacífica de conflictes per 
a la millora de la convivència i potenciarà el respecte, el diàleg i la cooperació entre 
els nois atesos en el centre.

Així mateix, s’han autoritzat per part del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies les substitucions del personal educatiu dels centres propis proposades per 
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la DGAIA una vegada analitzada i valorada la necessitat. En moments puntuals, 
també s’han contractat educadors/ores de reforç per atendre infants i adolescents 
amb necessitat de suport i contenció pels comportaments de risc i amb trastorns 
mentals, per garantir el seu benestar físic i psíquic i en els moments puntuals de so-
breocupació dels centres.

Finalment, us informem faig saber que el nombre d’accidents registrats en els 
11 centres propis de la DGAIA durant els període 2016-2018 han estat el següents:

Accidents per agressions i contencions, inclosa la violència verbal

Any Accident sense baixa Accident amb baixa Total

2016 125 16 141
2017 112 4 116
2018 121 17 138
Total 358 37 395

Barcelona, 23 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància que 
s’han escapat dels centres d’acollida
314-02794/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-02794/12 juntament amb la 314-02795/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Els Centres d’Acolliment, com la resta de centres gestionats per la DGAIA, són 
centres oberts on els infants i adolescents acollits poden entrar i sortir amb llibertat, 
per exemple, per anar a l’escola o realitzar activitats extraescolars o sortir a donar 
una volta amb amics de fora del centre.

Entenem per escapoliment aquella situació en què el noi o noia no retorna a l’ho-
ra prevista en què havia de retornar al centre. Quan passa un temps (algunes hores) 
sobre l’horari previst de tornada, des del centre s’informa a Mossos i al Sistema 
d’informació Sini@ que el noi o noia no ha tornat (s’ha escapolit). En la majoria de 
casos aquest escapoliment no s’allarga més de 24 hores i el noi o noia retorna al cen-
tre on viu. També s’entén per escapoliment aquella situació en que l’infant surt amb 
permís per estar amb la família biològica i aquesta no el retorna en l’hora prevista.

Tenint en compte aquestes explicacions podem anotar que durant el 2019 s’han 
escapolit dels Centres d’Acolliment 128 nois i noies, dels quals 100 han retornat i 28 
nois i noies continuen escapolits del centre on estaven acollits. L’any 2018 hi va ha-
ver 1020 nois i noies que es van escapolir en algun moment del centre d’acolliment, 
dels quals 829 han retornat i 191 no consta en el sistema que hagin retornat al centre 
d’on s’han escapolit. L’any 2017 hi va haver 865 nois i noies que es van escapolir en 
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algun moment del centre d’acolliment, dels quals 735 han retornat i 130 no consta 
en el sistema que hagin retornat al centre d’on s’han escapolit.

Cal tenir present que la taxa d’escapoliments és més alta en els centres d’acolli-
ment que no pas en la resta de recursos residencials ja que es el primer recurs que 
acull els nois i noies quan ha estat necessària la separació de l’infant del nucli fami-
liar i ha estat impossible efectuar l’estudi de la situació en el territori per la urgència 
o gravetat del cas.

Barcelona, 16 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància que 
s’han escapat dels centres d’acollida i hi han tornat
314-02795/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02794/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’infants atesos als centres i equipaments d’atenció a la infància i 
l’adolescència de Barcelona el 2018
314-03490/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-03490/12.

Els infants que han estat atesos als Centres i Equipaments d’Atenció a la Infància 
i a la Adolescència (EAIA) de la ciutat de Barcelona l’any 2018, desglossades per 
semestre, són les següents:

– Primer semestre: 3.613
– Segon semestre: 3.634

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de valoració, valoracions, plans individuals d’atenció i 
prestacions en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, a Barcelona
314-03654/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-03654/12.

1. Quantes persones han sol·licitat ser valorades a la ciutat de Barcelona des de 
l’entrada en vigor de la Llei de la dependència fins la data de resposta d’aquesta pre-
gunta?

Des del 2007, s’ha implementat i desenvolupat progressivament la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència.

Des de gener del 2012, trimestralment el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies facilita les dades de la dependència a Catalunya, amb la voluntat de fer 
arribar la informació a la ciutadania amb la major transparència i el màxim rigor.

La informació que es pot trobar tot seguit està detallada en quatre blocs: 
– sol·licituds
– valoracions
– programa individual d’atenció
– prestacions i serveis
Les dades, que mostren l’evolució anual i també la situació actual, es publiquen 

trimestralment en un document per tal de poder donar en tot moment una informa-
ció actualitzada. Les podran trobar al web treballiaferssocials.gencat.cat 

2. Quantes persones han estat efectivament valorades a la ciutat de Barcelona des 
de l’entrada en vigor de la Llei de la dependència fins la data de resposta? 

El número de total de persones actives valorades a data de 31.12.2018 a la ciutat 
de Barcelona ha sigut de 68.922.

3. Quantes persones se’ls ha elaborat el seu PIA a la ciutat de Barcelona des de 
l’entrada en vigor de la Llei de dependència fins la data de resposta, desglossades per 
nivells i graus de dependència?

4. Quantes persones han rebut la prestació o servei a la ciutat de Barcelona des de 
l’entrada en vigor de la Llei de la dependència fins la data de resposta, desglossat per 
tipologia de prestació?

Donat que totes les persones que tenen PIA fet ja tenen la prestació i el servei 
amb la taula de serveis i prestacions tenen recollida aquesta informació: 
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Prestació/Servei Grau I Grau II Grau III Total %

Prestacions 2.488 4.472 1.802 8.762 22%

Cuidador no professional 2.488 4.472 1.802 8.762 22%

Serveis 12.443 13.064 6.293 31.800 78%

Assistent personal 1 1 0 2 0,0%

Centre de dia de discapacitats 5 33 21 59 0,1%

Centre de dia de gent gran 325 776 260 1.361 3,4%

Hospital de dia 0 3 0 3 0,0%

Llarga estada salut mental 5 7 0 12 0,0%

Llar residència 18 29 14 61 0,2%

Llar residència salut mental 39 6 2 47 0,1%

Llar amb suport salut mental 2 1 0 3 0,0%

Residència de discapacitats 0 11 17 28 0,1%

Residència de gent gran 16 2.777 2.365 5.158 12,7%

Ajuda a domicili 5.679 3.898 1.226 10.803 26,6%

Sociosanitari 127 135 94 356 0,9%

Teleassistència 5.882 3.832 1.031 10.745 26,5%

Vinculada a centre de dia 95 129 38 262 0,6%

Vinculada a residència 0 1.219 1.105 2.324 5,7%

Vinculada a SAD 249 207 120 576 1,4%

Total prestacions/serveis 14.931 17.536 8.095 40.562 100%

Nombre de beneficiaris 9.050 11.761 6.182 26.993

% distribució beneficiaris 34% 44% 23% 100%

Barcelona, 12 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
dels projectes relatius a salut mental inclosos en el Conveni de 
millora de la xarxa sanitària de Barcelona per al període 2003-2007
314-03718/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-03718/12 us in-
formo del següent: 

L’estat de tramitació dels equips de salut mental inclosos en el Conveni de millo-
ra de la Xarxa Sanitària de la ciutat de Barcelona, així com els imports econòmics, 
es detallen en el quadre que segueix: 
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Barcelona, 24 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de sanitat 
el 2017 i el 2018
314-03720/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-03720/12 us in-
formo del següent:

Des del Consorci Sanitari de Barcelona no s’ha atorgat cap subvenció a l’Ajun-
tament de Barcelona.

Sí es van fer aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona. L’any 2017, 
1.525.116,68 d’euros a l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Mu-
nicipal, PAMEM (Conveni per la solvència financera de PAMEM); 60% Ajunta-
ment de Barcelona i 40% Generalitat de Catalunya. I l’any 2018, 1.525.116,68 d’eu-
ros a la mateixa entitat.

Barcelona, 24 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

 

CENTRE ESTAT DE 
SITUACIÓ

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA COST DEFINITIU

APORTACIÓ GENERALITAT DE 
CATALUNYA I/O AJUNTAMENT 

DE BARCELONA

Unitat de Psiquiatria d'aguts Vall d'Hebron i Hospital de 
Sant Rafael i Serveis d'urgències Hospital Vall 
d'Hebron

Acabat 2007
Obres no finançades amb el 
pressupost d'inversions del 

CatSalut
1,5 M euros Generalitat (compra de serveis)

Trasllat Centre Salut Mental Gràcia al c/ Santa Eulàlia, 
11 Acabat 2008

Obres no finançades amb el 
pressupost d'inversions del 

CatSalut
Finançada per l'entitat proveïdora

Edifici Fòrum Acabat 2006 36 M euros Ajuntament de Barcelona

CSMA Nou Barris Sud. Cotxeres de Borbó Acabat 2010 Concessió administrativa Generalitat

CSMA i CSMIJ Casernes Sant Andreu Acabat 2013
Generalitat                                     

(compra de serveis)

Trasllat antic Hospital Sant Gervasi al Nou Hospital 
Duran i Reynalds Acabat

Obres no finançades amb el 
pressupost d'inversions del 

CatSalut
16,9 M € (conjunt actuació SS i SM) Concessió administrativa Generalitat

CSMIJ Sant Andreu Acabat 
Obres no finançades amb el 
pressupost d'inversions del 

CatSalut
1,5 M euros Generalitat (compra de serveis)

CSMA i CSMIJ Sant Martí Nord Acabat 2010
Obres no finançades amb el 
pressupost d'inversions del 

CatSalut
3,76 M euros Generalitat (compra de serveis)

Hospital de dia Nou Barris, Hospital d'adolescents Acabat
Obres no finançades amb el 
pressupost d'inversions del 

CatSalut
650.000 euros Generalitat (compra de serveis)

Centres no descrits al Conveni

Centres nous

EQUIPAMENTS EN SALUT MENTAL. Conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de 
Barcelona 2003-2007

Es tracta d’actuacions d’inversió finançades a través de concessions administratives o 
compra de serveis assistencials. En aquests casos no hi ha una assignació prevista 
per a l’any 2009 ja que el pagament per fer el retorn de la inversió avançada per 
l’adjudicatari o el proveïdor de serveis es fa via tarifa, al comprar els serveis sanitaris, 
o abonant un cànon. Aquests pagaments s’inicien una vegada, el nou equipament 
entra en funcionament (26,1 M Eur: cost obra i equipament)

31,5 M conjunt de l'actuació Casernes St. Andreu SS i SM. El Consorci de la 
Zona Franca (CZF) construeix i finança la inversió, que recuperarà via lloguer. En 
25 anys l'edifici reverteix a la Generalitat.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
subvencions finalistes en matèria d’atenció primària liquidat a 
l’Ajuntament de Barcelona el 2017 i el 2018
314-03725/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-03725/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya no atorga cap subvenció finalista en matèria d’aten-
ció primària a l’Ajuntament de Barcelona. No obstant això, el CatSalut finança el 
conjunt de la provisió de serveis d’atenció primària.

Barcelona, 24 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones encarregades de supervisar les adjudicacions de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03795/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-03795/12.

Les funcions en matèria de contractació administrativa estan repartides entre di-
ferents òrgans del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d’acord amb el 
Decret 289/2016, 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i en concret:

– El Servei de contractació i Patrimoni, amb les funcions següents:
a) Supervisar els expedients de contractació d’obres, gestió de serveis públics, 

consultoria i serveis i subministraments, així com els convenis l’objecte dels quals 
comporti la prestació d’un servei.

b) Supervisar els expedients relatius a l’adquisició, la cessió o l’arrendament de 
béns immobles per a la instal·lació dels serveis corresponents.

c) Coordinar l’elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars dels 
expedients de contractació administrativa del Departament i les entitats adscrites.

d) Coordinar i supervisar la gestió corresponent a l’adquisició dels subministra-
ments que requereixin la resta d’unitats del Departament i les entitats adscrites, així 
com la tramitació dels expedients administratius que se’n derivin.

e) Dissenyar i impulsar l’establiment d’indicadors per a l’anàlisi de la gestió de 
les compres i els subministraments, la proposta de mesures per a la seva homogene-
ïtzació i millora, així com les anàlisis de costos per a la seva optimització.

f) Supervisar el manteniment de l’inventari dels béns immobles adscrits al De-
partament i la confecció i el manteniment del corresponent als béns mobles.
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g) Administrar els béns patrimonials del Departament i les entitats adscrites.
h) Estudiar i proposar l’assegurament dels centres propis, així com els tràmits 

per a la inscripció registral dels immobles, en el marc de les competències del De-
partament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus supe-
riors jeràrquics.

– La Subdirecció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que té les fun-
cions següents:

a) Establir i coordinar l’elaboració de criteris homogenis d’actuació dels diferents 
òrgans, àrees funcionals i personal tècnic de la Direcció General, així com fer el 
seguiment de la seva implantació.

b) Fixar els criteris tècnics d’actuació de la Direcció General, així com elaborar 
protocols per a l’homogeneïtzació dels procediments de gestió dels serveis d’atenció 
a la infància i l’adolescència.

c) Promoure i coordinar la planificació i l’avaluació de programes i sistemes de 
gestió i d’atenció adreçats a infants i adolescents en situació de desemparament.

d) Coordinar els serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència amb dependèn-
cia orgànica de les direccions territorials del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

e) Coordinar els procediments per a l’assignació dels recursos de protecció en el 
conjunt d’àmbits territorials per a una millor eficiència de la gestió.

f) Impulsar l’elaboració dels criteris jurídics i tècnics d’actuació en matèria 
d’atenció a la infància i l’adolescència.

g) Prestar el servei d’atenció immediata especialitzada amb recursos telefònics i 
telemàtics davant de maltractaments infantils per donar una resposta efectiva a les 
comunicacions de possibles maltractaments.

h) Supervisar la preparació de propostes per a l’elaboració de catàlegs de presta-
cions, de la cartera de serveis i del mapa de recursos en l’àmbit dels serveis especia-
litzats d’atenció a la infància i l’adolescència.

i) Resoldre les sol·licituds de prestacions socials de caràcter econòmic per a me-
nors d’edat en situació de risc i per l’acolliment familiar simple o permanent en fa-
mília extensa que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic.

j) Planificar i coordinar els procediments per a l’assignació dels recursos de pro-
tecció en el conjunt d’àmbits territorials per a una millor eficiència de la gestió.

k) Impulsar l’elaboració dels criteris jurídics d’actuació, així com les disposicions 
normatives, circulars i instruccions en l’àmbit de competències de la Direcció Ge-
neral, i coordinar la gestió dels expedients patrimonials dels infants i adolescents 
desemparats.

l) Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixin l’orde-
nació de les actuacions de detecció, prevenció, assistència, recuperació i, si escau, 
reinserció dels infants i adolescents víctimes de maltractaments i que assegurin una 
actuació integral d’acord amb les previsions de la Llei 14/2010, de 27 maig.

m) Supervisar l’elaboració de la proposta d’avantprojecte de pressupost de la Di-
recció General, així com la seva execució posterior.

– Els serveis territorials del Departament als diferents territoris de Catalunya, 
amb les següents funcions:

a) Representar el Departament.
b) Col·laborar en la definició de les polítiques públiques i impulsar l’acció del 

Departament.
c) Dirigir els òrgans adscrits sota la seva dependència, i fer complir les directrius 

funcionals que emanen de les secretaries sectorials, les direccions generals o les en-
titats vinculades al Departament.
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d) Exercir el comandament del personal que presti serveis en els serveis territo-
rials, d’acord amb els criteris de la Secretaria General del Departament i segons la 
dependència funcional de les respectives secretaries sectorials i direccions generals.

e) Impulsar i coordinar els programes, les actuacions i els serveis departamen-
tals en matèria de treball, protecció social, igualtat, gent gran, persones amb disca-
pacitat, dependència, famílies i infància, acolliment i adopcions, violència familiar, 
inclusió social, immigració, joventut, actuacions comunitàries i cíviques, associa-
cionisme i voluntariat.

f) Elaborar propostes de creació, posada en funcionament, ampliació, modifica-
ció o supressió de centres i d’establiments i serveis propis en el seu àmbit territorial.

g) Informar i orientar la ciutadania sobre totes les actuacions, els serveis i les 
prestacions del Departament.

h) Tramitar els procediments de concessió o denegació de subvencions i ajuts en 
general, en els termes que estableixi la convocatòria pública corresponent.

i) Detectar i avaluar les necessitats i les demandes de prestacions socials de les 
persones i de les famílies, així com tenir coneixement dels recursos disponibles i re-
soldre, quan correspongui, els procediments d’atorgament de prestacions en l’àmbit 
dels afers socials, o els recursos interposats.

j) Supervisar la inspecció dels serveis socials en el territori en coordinació amb 
el Servei d’Inspecció i Registre.

k) Valorar l’estat de necessitat i gestionar l’atenció integral i continuada a les 
persones en el territori, d’acord amb les seves necessitats, i assignar les prestacions 
socials més adequades d’acord amb els recursos disponibles.

l) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les compe-
tències en l’àmbit de treball.

m) Resoldre les autoritzacions inicials de treball per compte propi o d’altri de les 
persones estrangeres que exerceixin a Catalunya la seva relació laboral.

n) Iniciar, tramitar i resoldre els expedients de les matèries que li corresponen en 
el seu àmbit territorial.

o) Impulsar, participar i coordinar la intermediació laboral en l’àmbit de la seva 
competència, inclosa la solució extrajudicial de conflictes, i imposar les sancions en 
els supòsits i amb els límits previstos legalment.

p) Coordinar l’exercici de les funcions dels òrgans i les unitats territorials del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el seu àmbit territorial.

q) Informar i proposar convenis del Departament que afectin persones jurídiques 
del seu àmbit territorial.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus supe-
riors jeràrquics.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’intervencions quirúrgiques anul·lades per manca d’anestesistes a 
l’Hospital de Mataró (Maresme)
314-03923/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-03923/12 us in-
formo del següent:

A l’Hospital de Mataró, les posicions diàries a cobrir son les següents: 2 anestesiò-
legs de guàrdia (24 h. x 365 dies: quiròfan d’urgències i sala de parts), 16 sessions qui-
rúrgiques d’activitat programada diàries (matí i tarda) de dilluns a dijous i 8 sessions 
al matí de divendres, 1 presència de mitjana a endoscòpia digestiva diària, 4 mòduls 
de consulta setmanals de preoperatoris, 3 mòduls de consulta setmanals de Clínica 
del Dolor, 1 mòdul diari d’interconsultes de planta i urgències, atenció a la teràpia 
electroconvulsiva a Psiquiatria (3 dies a la setmana), 2 lliurances de guàrdia diàries, i 
1 anestesiòleg diàriament a Reanimació.

En la franja compresa entre el 8 de gener de 2019 i el 27 de febrer, de les 469 
sessions quirúrgiques previstes, se’n van suspendre 25. Pel que fa a l’evolució en 
l’interval 2010-2018 de la plantilla en personal equivalent, i el nombre d’anestesiò-
legs en nòmina a mes de gener de 2019, aquestes dades es mostren en els quadres 
següents:

D’altra banda, en els darrers 5 anys han deixat de treballar a l’Hospital de Mata-
ró 12 anestesiòlegs, això és degut a baixes voluntàries, excedències o jubilacions; en 
aquest moment hi ha 6 anestesistes en situació d’incapacitat temporal.

En tot cas, i per tal de solucionar la situació exposada, des del centre s’han dut 
a terme reprogramacions de l’activitat, amb una nova organització per sota del cap 
de servei, amb responsables dels processos de bloc quirúrgic i de clínica del dolor. 
Així, la situació conjuntural de gener i febrer es va superar amb la incorporació d’un 
nou anestesista (se n’incorporarà un altre més properament) i el retorn d’algunes de 
les baixes laborals. D’aquesta manera es prioritza sempre la cobertura quirúrgica 
per realitzar les sessions programades, i les reprogramacions d’activitat ambulatòria 
són mínimes.

Barcelona, 25 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Personal equivalent    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Metges 23,5 22,6 20,5 21,9 22,8 23,1 25,6 26,3 26,6

Residents 3,0 3,0 3,3 3,6 4,0 4,5 3,4 3,6 3,7

26,5 25,6 23,9 25,5 26,8 27,7 28,9 29,9 30,3

Persones físiques a nòmina gener 2019    

2019

Metges 31

Residents 3

34  
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la 
presència de moltes esferes de polietilè a la platja de la Pineda, de 
Vila-seca (Tarragonès)
314-04103/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-04103/12, us in-
formo del següent:

Abans d’informar l’organisme competent en navegació marítima, és necessari 
aclarir definitivament si l’origen d’aquest incident ha estat un succés ocorregut en el 
mar, o bé es tracta d’un abocament produït en la línia de costa o en els voltants del 
Port de Tarragona.

Per aquesta raó, s’ha procedit a requerir informació, tant al Port de Tarragona 
com a l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), per a que aportin 
dades relatives a les empreses i activitats que treballen amb aquests productes o en 
fabriquen, així com relatives al trànsit dels mateixos que es va registrar en les dates 
precedents a l’incident. També s’ha requerit informació sobre els processos de càr-
rega i descàrrega d’aquests productes en el Port de Tarragona.

Un cop s’hagi rebut la informació requerida, es realitzaran inspeccions i es valo-
raran els esdeveniments ocorreguts, per tal de poder determinar l’origen del proble-
ma i prendre les mesures pertinents amb la finalitat que no es repeteixi.

Barcelona, 7 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals Catalunya no podrà complir amb els objectius d’energia 
renovable el 2030
314-04117/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04117/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-04118/12.

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.

Les previsions del sistema elèctric català realitzades per l’Institut Català d’Ener-
gia (ICAEN) a mig i llarg termini permeten assolir els objectius marcats per la Llei 
16/2017, del canvi climàtic, en relació al desplegament de les energies renovables a 
Catalunya. En aquest sentit, la prospectiva realitzada per l’ICAEN en l’horitzó 2030 
compleix l’objectiu d’assolir el 50% de participació de les energies renovables en el 
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sistema elèctric català, complint així amb un dels objectius establerts a la Llei del 
Canvi Climàtic.

Aquesta anàlisi preliminar té en compte diferents factors d’anàlisi, com l’òptima 
relació entre tecnologies per tal de garantir la gestionabilitat del sistema o el pro-
pi funcionament interconnectat del sistema elèctric peninsular –en el trànsit cap a 
la cobertura de tota la demanda elèctrica amb energies renovables autòctones l’any 
2050–, si bé encara falten altres variables per analitzar. No disposem dels criteris 
emprats per EolicCat per sostenir que no existeix capacitat de generació renovable 
suficient en l’any 2030 per complir l’objectiu d’assolir un sistema elèctric amb una 
participació del 50% de les energies renovables.

Les primeres estimacions efectuades per l’ICAEN, que són susceptibles de patir 
modificacions a mesura que es completi la Prospectiva Energètica 2050, xifren en 
més de 3.000 MW eòlics i de 4.000 MW fotovoltaics la potència instal·lada requeri-
da per assolir aquests objectius. Sens dubte, aquest objectiu és un gran repte per al 
nostre sistema elèctric, que necessita establir un marc normatiu català que faciliti el 
desenvolupament d’aquests instal·lacions, a diferència de l’actual, aprovat l’any 2009. 
Igualment, també és un gran repte de país, que necessita del treball conjunt de tots 
els actors implicats per a fer realitat el nou model energètic renovable, democràtic i 
descentralitzat.

El Govern està treballant en diferents línies: en primer lloc, per assolir un 
consens de país en relació amb el model energètic de futur per a Catalunya; en 
aquest sentit, caldrà tenir en compte els fruits de la Taula d’entitats i de la Taula 
de partits polítics creades en el marc del Pacte Nacional per a la Transició Ener-
gètica; en segon lloc, en la definició d’un marc normatiu que possibiliti noves 
instal·lacions d’energies renovables al país; i en tercer lloc, mantenint i impul-
sant polítiques d’incentiu i d’acompanyament per a aquelles iniciatives relaciona-
des amb la transició energètica, com l’autoconsum o la mobilitat elèctrica, entre  
d’altres.

Barcelona, 6 de maig de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes davant les dades preliminars de l’Institut Català d’Energia 
que apunten que Catalunya no podrà complir amb els objectius 
d’energia renovable el 2030
314-04118/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04117/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de la 
subrogació dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
314-04119/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-04119/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04120/12 i 314-
04125/12.

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.

La subrogació dels treballadors d’ATL s’ha fet d’acord amb el que s’estableix a la 
Disposició addicional segona del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol i d’acord amb les 
prescripcions contingudes a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.

La plantilla que prestava serveis a l’ATLL Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, SA, que no ha renunciat de forma expressa al dret de ser subrogat, s’ha 
incorporat a l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat amb el manteniment de tots 
els seus drets i deures laborals i mantenint els seus llocs de treball.

D’acord amb l’establert a l’art. 44.4 de l’Estatut dels Treballadors, els treballa-
dors i treballadores afectats per la successió es continuaran regint pel conveni col-
lectiu que els resulti d’aplicació en el moment de la transmissió, conveni que es man-
tindrà fins la data d’expiració o fins l’entrada en vigor d’un altre conveni que resulti 
d’aplicació a l’entitat transmesa.

Tanmateix, i atès que ATL és una entitat de dret públic de la Generalitat de Ca-
talunya, haurà de respectar tota norma emanada d’aquesta Administració, l’àmbit 
d’aplicació de la qual siguin les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalu-
nya. En aquest sentit, la principal norma que resulta d’aplicació a aquestes entitats i 
que pot afectar a les condicions laborals del personal que hi presta serveis, és la Llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les disposicions de la qual, a tots els 
efectes, són d’obligat compliment.

Barcelona, 7 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els respecte de les 
condicions de treball en la subrogació dels treballadors d’Aigües Ter 
Llobregat
314-04120/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04119/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del 
Decret 380/2006, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de la planificació hidrològica, a la riera de la Bisbal del Penedès 
(Baix Penedès)
314-04121/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-04121/12 us in-
formo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua no està incomplint el Decret 380/2006, de 10 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica en el cas de la riera 
de la Bisbal.

Aquesta riera està catalogada com a massa d’aigua amb el codi 0700010 i, tal 
com també s’ha fet amb les altres masses d’aigua definides en el Districte de conca 
fluvial de Catalunya, ha estat avaluada i tinguda en compte en els diversos docu-
ments i plans que requereix el Reglament de la planificació hidrològica.

El darrer d’aquests documents és el Pla de gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya per al període 2016-20211 (aprovat pel Decret 1/2017, de 3 de gener), on 
es determinen l’estat d’aquesta massa d’aigua, les figures de protecció existents i les 
actuacions de millora que s’hi preveuen, a través del Programa de mesures, aprovat 
per (Acord GOV/1/2017, de 3 de gener).

Aquesta massa d’aigua està actualment classificada en mal estat, i té una previsió 
d’assoliment del bon estat per l’any 2027.

Barcelona, 7 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de 
l’Administració local en el sistema de formació i qualificació 
professionals
314-04122/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Tram. 314-04122/12, 314-04123/12 i 314-04124/12
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 314-04122/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya entén que l’Administració local té un 
paper essencial en el sistema de formació i qualificació professionals, i és per això 
que estan immersos en la participació del disseny de l’estratègia catalana de la for-
mació i la qualificació professionals de Catalunya, a través del procés de concerta-
ció que s’està duent a terme durant aquest primer semestre i que ha de concloure 

1. http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/2on-cicle-de-planificacio-2016-2021/

http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/2on-cicle-de-planificacio-2016-2021/


BOPC 338
20 de maig de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 23 

amb la constitució de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya.

En aquest mateix sentit, i dins de la governança del sistema de formació i qualifi-
cació professionals, l’Administració local té representació en el Consell de Formació 
i Qualificació Professionals de Catalunya, d’acord amb l’establert a l’article 17.3.d de 
la Llei 10/2015 del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

D’acord amb l’establert a l’article 8 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de forma-
ció i qualificació professionals la naturalesa i composició de la Comissió Rectora del 
Sistema de Formació i Qualificació Professionals és la següent:

«1. Es crea la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Profes-
sionals com a òrgan rector de planificació estratègica i avaluació de les polítiques 
del sistema de formació i qualificació professionals.

2. La Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals 
s’adscriu al Departament de la Presidència.

3. La Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals és 
presidida pel president de la Generalitat o per la persona en qui delegui.

4. Integren la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Profes-
sionals:

a) En representació de la Generalitat:
– La persona o les persones titulars dels departaments amb competències en for-

mació professional del sistema educatiu i formació professional per a l’ocupació, 
amb la possibilitat de delegar en alts càrrecs de llurs departaments.

– Una persona amb rang de secretari general, o assimilat, per cadascun dels de-
partaments amb competències en formació professional del sistema educatiu i for-
mació professional per a l’ocupació, per designació de llurs titulars.

– El president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Profes-
sionals de Catalunya, que actua com a secretari.

b) Representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representa-
tives a Catalunya.

5. Els acords de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Pro-
fessionals s’adopten per majoria, d’acord amb la ponderació següent:

a) El 60% per a la representació de la Generalitat.
b) El 20% per a la representació empresarial.
c) El 20% per a la representació sindical.»
I el Govern de la Generalitat de Catalunya ho va desplegar amb l’aprovació de 

l’Acord de govern GOV/153/2018, de 20 de desembre, pel qual s’estableix la compo-
sició de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals,

També us informo que d’acord amb l’establert a l’article 7.2 de la Llei 10/2015, 
del 19 de juny, el Govern pot modificar la composició de la Comissió Rectora del 
Sistema de Formació i Qualificació Professionals, per tal de aconseguir que l’Admi-
nistració local formi part dels òrgans rectors i de participació del sistema de forma-
ció i qualificació professionals.

Des del punt de vista d’acció operativa des del Departament d’Educació es con-
sidera molt necessària la complicitat amb tots els municipis, i així en va quedar 
constància en el fòrum de les ciutats que es va dur a terme en el marc de la Jornada 
«El Món Local: Motor de la Formació Professional», en la que es va presentar la 
«Guia de suport a la creació i dinamització dels Consells Territorials de Formació 
Professional».

Barcelona, 8 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la integració dels 
ajuntaments en la comissió rectora de la futura Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya
314-04123/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04122/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
314-04124/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04122/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte del 
conveni col·lectiu acordat en la subrogació dels treballadors d’Aigües 
Ter Llobregat
314-04125/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04119/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir unes millors condicions laborals per als 
educadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la 
Generalitat
314-04128/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-04128/12 juntament amb la 314-04129/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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El Govern ha atès la demanda de reunió d’una representació del col·lectiu d’edu-
cadors i educadores socials de l’àmbit social (violència masclista, gent gran, infàn-
cia...) per abordar la situació laboral dels treballadors/es dels centres de protecció.

En paral·lel ja estava previst reunir-se amb sindicats i la representació de les 
entitats prestadores dels serveis concertats de la DGAIA per parlar sobre aquesta 
qüestió i la situació del Conveni d’Acció Social. L’acord derivat de la primera reunió 
ha estat escoltar totes les parts implicades per part del Govern, així com també em-
prendre el compromís de convocar una mesa de diàleg entre totes les parts implica-
des per cercar una solució, possible i a curt termini, mentre es van prenent mesures 
per tal de millorar progressivament les condicions laborals del col·lectiu.

El Govern també té previst reunir-se amb el CEESC per aquest tema.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els 
educadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la 
Generalitat per a millorar llurs condicions laborals
314-04129/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04128/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que el president de la Generalitat ha estat a Brussel·les per a donar-
hi una conferència el 18 de febrer de 2019
314-04149/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-04149/12 a 314-04157/12 i 314-04166/12 a 314-04169/12, ambdues 
incloses, us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Oficina del 
President.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 6 de maig de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
L’article 8, apartat 1, lletra m, de la Llei 19/2014 estableix que l’Administració pú-

blica, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relati-
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va a qualsevol matèria d’interès públic, així com les informacions que siguin demana-
des amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

Des de l’inici de la vigència d’aquesta llei, s’ha constatat que una de les informa-
cions demanades amb freqüència per la via del dret d’accés a la informació pública 
és la relativa als viatges a l’estranger que fan el president, els consellers i conselleres, 
i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, a partir d’allò es-
tablert en l’article esmentat anteriorment, s’ha considerat adient fer pública aquesta 
informació.

És per aquest motiu que, en relació amb el detall de la documentació sol·licita-
da, us comunico que la informació relativa als viatges del president, consellers i alts 
càrrecs a l’exterior està disponible en dades obertes al portal de la transparència al 
vincle següent:

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-
dels-alts-c-rrecs/5kte-hque

A l’hora de consultar aquestes informacions, cal tenir present que les dades eco-
nòmiques associades a les despeses de viatges tenen un termini de validació admi-
nistrativa d’entre 2 i 3 mesos.

Joan Ramon Casals i Mata, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
president de la Generalitat durant la seva estada a Brussel·les per a 
donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019
314-04150/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del president de la Generalitat durant la seva estada a Brussel·les per 
a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019
314-04151/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat el president de la Generalitat durant la seva estada 
a Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019
314-04152/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per 
a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
desplaçaments
314-04153/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per 
a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
pernoctació
314-04154/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per 
a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
manutenció
314-04155/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per 
a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04156/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat 
ha pagat el lloguer de les dependències de l’hotel de Brussel·les en 
què el president de la Generalitat va donar una conferència el 18 de 
febrer de 2019
314-04157/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha 
pagat el viatge del vicepresident primer del Parlament a Brussel·les 
amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la 
Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04166/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha 
pagat el viatge de diversos diputats del Parlament a Brussel·les amb 
motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat 
el 18 de febrer de 2019
314-04167/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha 
pagat el viatge de l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas a Brussel·les 
amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la 
Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04168/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat 
ha pagat el viatge de la cònjuge del president de la Generalitat a 
Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president 
el 18 de febrer de 2019
314-04169/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04149/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge 
del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques a les 
Illes Fèroe
314-04179/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 les preguntes parlamentàries 314-04179/12 a 314-
04186/12 atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informa-
cions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta.

D’acord amb el que disposa l’article 8, apartat 1, lletra m, de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i bon govern, 
l’Administració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la in-
formació relativa a qualsevol matèria d’interès públic, així com les informacions 
que siguin demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la 
informació pública.

Des de l’inici de la vigència d’aquesta llei, s’ha constatat que una de les informa-
cions demanades amb freqüència per la via del dret d’accés a la informació pública 
és la relativa als viatges a l’estranger que fan el president, els consellers i conselleres, 
i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, a partir d’allò es-
tablert en l’article esmentat anteriorment, s’ha considerat adient fer pública aquesta 
informació.
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És per aquest motiu que us comunico que la informació relativa als viatges del 
president, consellers i alts càrrecs a l’exterior està disponible en dades obertes al 
portal de la transparència al vincle següent: https://analisi.transparenciacatalunya.
cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque

El fet de publicar les dades en format obert permet a tothom accedir a aques-
ta informació de forma immediata i senzilla des de qualsevol ubicació. El Govern 
aposta per l’obertura màxima de les dades públiques, tal com ho demostra l’impuls 
que s’ha dut a terme en aquest sentit amb l’Acord de Govern del passat 20 de desem-
bre pel qual s’aprovava l’estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de maig de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques durant el 
seu viatge a les Illes Fèroe
314-04180/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04179/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques 
durant el seu viatge a les Illes Fèroe
314-04181/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04179/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat el conseller de Polítiques Digitals i Administracions 
Públiques a les Illes Fèroe
314-04182/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04179/12.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels 
seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de desplaçament
314-04183/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04179/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels 
seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de pernoctació
314-04184/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04179/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels 
seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de manutenció
314-04185/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04179/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels 
seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de desplaçaments 
durant l’estada
314-04186/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04179/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les darreres 
investigacions de la Inspecció de Treball sobre la bretxa salarial 
entre homes i dones a les empreses que operen a Catalunya
314-04187/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-04187/12.

Referent a les investigacions que ha realitzat la inspecció de treball sobre la 
bretxa salarial entre homes i dones a les empreses que operen a Catalunya, cal dir, 
que la Direcció general de la Inspecció de treball dona resposta a les denúncies que 
reben. Aquest any està també previst planificar diverses ordres de servei, a partir de 
la informació de que es disposarà un cop instaurat el registre obligatori que preveu 
el Reial Decret 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre homes i dones en l’ocupació. En aquest sentit, aquesta modifica-
ció legislativa, que introdueix a l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors el registre 
obligatori de plans d’igualtat serà una mesura que ajudarà a la fiscalització en aquest 
àmbit, junt amb el desenvolupament reglamentari que s’endegarà.

Les actuacions en aquesta matèria són especialment complexes, essent la prime-
ra la d’identificar les empreses objecte d’investigació. En aquest sentit esdevé fona-
mental la cooperació de les organitzacions sindicals i les persones que faciliten in-
formació de situacions irregulars per poden acabar sent investigades.

No obstant això, essent voluntat del Govern l’eradicació de qualsevol forma de 
discriminació per raó de gènere, s’han desenvolupat al llarg del 2017 i 2018 actua-
cions (tot seguit es recullen al quadre) que han donat com a resultat actes d’infracció 
per conductes que podem considerar discriminatòries.

Actuacions Infraccions Requeriments

2017 271 58 84
2018 398 26 120

Barcelona, 9 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de nom de 
la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries»
314-04196/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 les preguntes parlamentàries 314-04196/12 
i 314-04197/12 atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a 
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informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha 
considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El passat mes de febrer, amb motiu de la celebració del Mobile Wold Congress, 
des del departament que dirigeixo es va realitzar una campanya institucional amb el 
nom de «Catalonia Land of Digital Revolutionaries». Aquesta campanya s’ha publi-
cat oficialment seguint els criteris corporatius de la Generalitat de Catalunya i no va 
experimentar cap canvi entre el seu anunci i la seva publicació.

Barcelona, 10 de maig de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a usar 
la forma «10» en el nom de la campanya «Catalonia, land of digital 
revolutionaries»
314-04197/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04196/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
programa especial per a controlar i fer un seguiment dels pous 
inutilitzats
314-04206/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-04206/12, us 
informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en el marc de les seves actuacions refe-
rents a l’ordenació i gestió del domini públic hidràulic, té cura de resoldre els aspec-
tes derivats de l’existència de pous que han quedat en desús.

Aquesta és la raó per la qual, en les resolucions que dicta l’ACA per als supò-
sits d’extinció de concessions, abandonament d’aprofitaments d’aigües subterrànies 
o clausura temporal dels mateixos, quan procedeix, s’informa els interessats de la 
necessitat que assegurin la reposició del domini públic hidràulic, així com també de 
l’existència d’una guia tècnica específica –accessible en el lloc web de l’ACA1 que 
conté els criteris a seguir a l’hora de dur a terme les obres i treballs necessaris per 
tal de garantir que les captacions, un cop estiguin fora d’ús, no puguin causar danys 
a tercers.

Barcelona, 7 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

1. http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/08-guia_clausura_pous_090716.pdf
Fascicle segon

http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/08-guia_clausura_pous_090716.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament 
d’algun pla específic per a atendre les necessitats dels menors no 
acompanyats del Masnou (Maresme)
314-04211/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-04211/12.

En el marc dels Grups de Treball formats a la Taula d’adolescents i joves migrats 
sols, s’han establert pautes d’intervenció i coordinació entre els diferents agents im-
plicats en la cobertura de les necessitats educatives, sanitàries i socials dels menors 
d’edat sense referents familiars.

Concretament al Masnou, el passat 27 de març es va crear una Taula de Treball 
Local en relació als joves que emigren sols que tenim acollits al centre de primera 
acollida Balquer on hi participen els diferents agents implicats i s’anirà reunint pe-
riòdicament.

Properament està previst constituir la taula territorial del Maresme, amb la parti-
cipació del diferents municipis que acullen adolescents i joves migrats sols.

En relació a l’àmbit educatiu, s’han fet actuacions per part dels Serveis Territori-
als Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació, per escolaritzar els me-
nors en edat escolar, així com reunions de coordinació i seguiment amb la DGAIA i 
els centres per tal d’agilitzar processos i compartir informacions.

En relació a l’àmbit sanitari, s’han fet les coordinacions corresponent amb el 
CAP de referència i amb el Departament de Salut, per tal de garantir l’aplicació del 
protocol així com per gestionar les targetes sanitàries.

Per tal de garantir la inclusió social i la inserció laboral, es treballa conjuntament 
amb Joventut, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i el SOC desenvolu-
pant diferents programes que donin resposta a les necessitats específiques dels joves.

Barcelona, 16 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis a 
l’Hospital Lleuger de Cambrils arran del canvi de gestió
314-04212/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-04212/12 us in-
formo del següent:

No hi ha previst cap canvi en la organització i, per tant, es manté l’estructura 
organitzativa actual, donant èmfasi a l’aplicació del model establert per l’Estratègia 
nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC). En aquest sentit, cal 
manifestar que el canvi de gestió no porta implícit el canvi dels interlocutors.
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Finalment, afegir que l’ús de l’equipament va lligat a les necessitats que té la po-
blació de referencia i a l’activitat que desenvolupen els professionals.

Barcelona, 24 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del viatge 
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a les illes 
Fèroe l’1 de febrer de 2019
314-04246/12

Proponent: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-04246/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb el que disposa l’article 8, apartat 1, lletra m, de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i bon govern, 
l’Administració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la in-
formació relativa a qualsevol matèria d’interès públic, així com les informacions 
que siguin demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la 
informació pública.

Des de l’inici de la vigència d’aquesta llei, s’ha constatat que una de les informa-
cions demanades amb freqüència per la via del dret d’accés a la informació pública 
és la relativa als viatges a l’estranger que fan el president, els consellers i conselleres, 
i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, a partir d’allò es-
tablert en l’article esmentat anteriorment, s’ha considerat adient fer pública aquesta 
informació.

És per aquest motiu que us comunico que la informació relativa als viatges del 
president, consellers i alts càrrecs a l’exterior està disponible en dades obertes al 
portal de la transparència al vincle següent:

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-
dels-alts-c-rrecs/5kte-hque

El fet de publicar les dades en format obert permet a tothom accedir a aques-
ta informació de forma immediata i senzilla des de qualsevol ubicació. El Govern 
aposta per l’obertura màxima de les dades públiques, tal com ho demostra l’impuls 
que s’ha dut a terme en aquest sentit amb l’Acord de Govern del passat 20 de desem-
bre pel qual s’aprovava l’estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de maig de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la 
companyia T-Systems en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04247/12

Proponent: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-04247/12 us in-
formo del següent:

Tenint en compte que els fets i les circumstàncies relatives al referèndum de l’1 
d’octubre són objecte de diversos procediments judicials en curs davant la juris-
dicció penal, cal entendre que concorre la causa prevista a l’article 7.1 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en relació amb l’article 21.1.apartats b i d de la 
llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, segons els quals el dret d’accés a la informació pública pot ésser de-
negat si el coneixement o la divulgació comporta un perjudici per a la investigació 
o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries, o un perju-
dici al principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial 
efectiva.

Barcelona, 10 de maig de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la 
plataforma Salvem l’Estany Llampol
314-04262/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04262/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04263/12 a 314-
04267/12.

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.

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat no s’ha reunit amb la Plataforma Salvem l’Estany 
Llampol ni amb l’IAEDEN per tractar aquesta qüestió, atès que no consta petició 
d’aquestes entitats al respecte.

Tanmateix, en data 28 de febrer de 2019, va tenir entrada a la Direcció Gene-
ral un escrit referent a la protecció de l’estany Llampol que ja ha estat contestat a 
l’IAEDEN.

En l’escrit esmentat, s’esmentava que el passat 24 de novembre de 2018 va tenir 
lloc a la Jonquera una trobada d’estudiosos del patrimoni natural de l’Albera, amb 
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la presentació de 15 comunicacions i l’assistència de més de 40 participants. En la 
taula de conclusions de la trobada es va posar en valor la necessitat de preservar de 
tota alteració aquesta zona.

Sobre la previsió d’autoritzar la instal·lació d’una granja de porcs en aquest espai, 
la intervenció administrativa a què resta sotmesa l’explotació ramadera és la regu-
lada per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. Concretament, atesa la capacitat projectada, el règim de prevenció i de 
control aplicable al seu exercici és el de comunicació ambiental regulat al Títol IV 
de la Llei esmentada. En aquest sentit, d’acord amb la distribució de competències 
que s’hi estableix, el Departament de Territori i Sostenibilitat no és l’òrgan que au-
toritza l’exercici de l’activitat sinó l’Ajuntament en què es pretén emplaçar l’explo-
tació ramadera.

No obstant això, atès el que preveu l’article 7.2b de la Llei 21/2013, de 9 de de-
sembre, d’avaluació ambiental, el projecte corresponent a l’explotació ramadera res-
ta sotmès prèviament al procediment d’avaluació d’impacte ambiental simplificada, 
l’aprovació del qual correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjan-
çant la Ponència Ambiental. El procediment esmentat ha de concloure amb l’emissió 
d’un informe d’impacte ambiental que determinarà que:

a) El projecte ha de sotmetre’s a una avaluació de impacte ambiental ordinària 
perquè podria tenir efectes significatius sobre el medi ambient. En aquest cas, el 
promotor elaborarà un estudi d’impacte ambiental, o

b) El projecte no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient, en els 
termes establerts en l’informe d’impacte ambiental, i no resta sotmès a una avalua-
ció de impacte ambiental ordinària.

Així, el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Oficina de Ges-
tió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona, està actualment avaluant la incidència 
ambiental d’aquesta explotació ramadera.

Per altra banda, el novembre de 2018, i a sol·licitud de l’OGAU, la Secció de Bio-
diversitat i Medi Natural de Girona va emetre un informe en què argumentava ris-
cos d’efectes apreciables sobre la xarxa Natura 2000 en cas de dur-se a terme aquest 
projecte, i indicava que calia fer una avaluació d’impacte ambiental simplificada en 
aplicació de l’article 7.2.b de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental. La documentació 
presentada eren unes al·legacions rebudes a l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes 
en el tràmit d’autorització d’una granja. A l’informe s’indicaven els aspectes que calia 
tenir en compte en l’anàlisi ambiental.

En data 4 de febrer de 2019 el promotor del projecte va sol·licitar al Departament 
de Territori i Sostenibilitat l’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada, 
la qual es troba en tràmit.

L’1 de març de 2019 l’OGAU torna a demanar un informe sobre un document 
ambiental presentat pel promotor. Aquesta sol·licitud es respon en l’informe de 20 
de març de 2019, en el qual s’indica que la documentació té moltes mancances i no 
atén de manera suficient els continguts requerits a l’informe de novembre de 2018.

Els informes tècnics han constatat que la instal·lació de l’explotació porcina es 
projecta en una àrea de delicat equilibri ecològic, amb possible afectació potencial, 
directa o indirecta, a les poblacions d’amfibis protegits, així com a hàbitats d’interès 
comunitari prioritari. Tanmateix, cal esperar a la finalització del procés d’avaluació 
ambiental actualment en tramitació per a poder efectuar un pronunciament definitiu 
un cop analitzada tota la documentació.

Per tant, l’emissió de l’informe d’impacte ambiental i, si escau, la declaració 
d’impacte ambiental, determinarà els riscos i els impactes potencialment generats 
pel projecte. Per aquest motiu, a hores d’ara, no ens podem manifestar sobre les afir-
macions de constatació dels efectes adversos sobre els valors naturals exposats en la 
iniciativa parlamentària.
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Quant a l’ampliació del sistema d’espais naturals protegits (un sistema que ja 
cobreix el 32% del territori català), cal dir que aquesta és molt costosa i cal valorar 
amb molta cura el seu impacte en termes de cost benefici. La inclusió a la xarxa Na-
tura 2000, per la seva banda, està molt taxada i té uns objectius que ja s’han acom-
plert amb escreix al nostre país.

Així doncs, la prioritat del Govern, en matèria d’hàbitats i elements de valor, es 
vol concentrar en l’ordenació dels espais naturals ja protegits, en la gestió d’aquests 
espais i en la creació de nova infraestructura verda. D’altra banda, no tot s’ha de re-
soldre ampliant el PEIN o declarant nous ENPE. Hi ha altres instruments de protec-
ció que s’han d’utilitzar, com els de l’avaluació ambiental, que és el que s’està fent en 
aquest cas, o els acords de custòdia. I hi ha instruments més àgils i adequats, com 
els de la planificació urbanística.

Barcelona, 8 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la 
Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura
314-04263/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04262/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport científic a 
la inclusió de l’estany Llampol en la Xarxa Natura 2000
314-04264/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04262/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a 
instal·lar una granja de porcs prop de l’estany Llampol
314-04265/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04262/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que la 
construcció d’una granja de porcs implica per als valors naturals de 
la zona de l’estany Llampol
314-04266/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04262/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de 
l’espai d’interès natural de les Basses de l’Albera
314-04267/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04262/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de 
la partida extraordinària per a garantir l’alimentació i les activitats 
culturals i de lleure de qualitat durant l’estiu als infants en situació 
de pobresa
314-04268/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-04268/12 juntament amb: 314-04269/12, 314-04270/12, 314-04271/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Els recursos assignats a Catalunya derivats de l’Ordre SCB/896/2018, de 24 
d’agost de 2018, s’han destinat a cofinançar globalment dues actuacions preexis-
tents, impulsades per la Direcció General de de Joventut (DGJ) i l’Agència Catalana 
de la Joventut (ACJ) amb l’objectiu de promoure la inclusió d’infants i adolescents 
en risc o situació d’exclusió social en les activitats d’educació en el lleure.

Aquestes actuacions consisteixen, d’una banda, en el finançament de beques per 
incloure infants i adolescents en situació de vulnerabilitat en el programa de colò-
nies L’estiu és teu, organitzat per l’ACJ als albergs de la Xarxa nacional d’albergs 
socials de Catalunya (Xanascat) durant les vacances escolars d’estiu. I, de l’altra, en 
la subvenció a les principals federacions i moviments d’educació en el lleure perquè 
incloguin infants i adolescents en situació de vulnerabilitat en les seves activitats.

Totes dues actuacions es van posar en marxa l’any 2014, com a mesures excep-
cionals, i es finançaven inicialment amb la recaptació del sorteig de la Grossa de 
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Cap d’Any. Posteriorment, el seu finançament s’ha desvinculat de la recaptació d’a-
quest sorteig i s’ha transformat en suport estructural. L’any 2018, el pressupost per 
a totes dues actuacions va ser de 1.150.000 euros (550.000 dels quals destinats al 
programa L’estiu és teu i 600.000 destinats a la subvenció a les federacions i movi-
ments d’educació en el lleure).

En relació amb la quantia addicional acordada pel Consell de Ministres i vin-
culada al Pla de lluita contra la pobresa infantil, no va ser aprovada –mitjançant 
l’Ordre SCB/896/2018– i comunicada fins el dia 24 d’agost, data en la qual el gruix 
d’activitats de la campanya d’estiu de 2018 ja s’havia dut a terme. Ateses aquestes 
circumstàncies, així com els terminis establerts en la pròpia convocatòria, no va ser 
possible presentar cap actuació de nova creació. Tanmateix, la vigència de les dues 
actuacions preexistents esmentades, els objectius de les quals coincideixen substan-
cialment amb les finalitats de la partida extraordinària aprovada pel Consell de Mi-
nistres, va permetre que la DGJ presentés un projecte.

D’aquesta manera, els recursos assignats a Catalunya (pressupostats en 624.520 
euros), hauran contribuït a cofinançar globalment aquelles polítiques que ja s’esta-
ven duent a terme per incloure infants i adolescents en risc o situació d’exclusió so-
cial a les activitats d’educació en el lleure.

La distribució dels fons destinats a cada una d’aquestes actuacions no respon a 
criteris territorials, sinó que es fa sota demanda. En el cas de L’estiu és teu, els ser-
veis socials dels ens locals informen les famílies en situació de vulnerabilitat de 
l’existència d’aquests ajuts (que suposen una bonificació que oscil·la entre el 65% i 
el 100% del preu de venda públic de l’estada, en funció de la situació familiar). I els 
ajuts s’atorguen d’acord amb la demanda rebuda fins a esgotar la partida pressupos-
tada.

En el cas de les subvencions a les principals federacions i moviments d’educació 
en el lleure, són les pròpies entitats les que gestionen els ajuts, d’acord amb els cri-
teris i requisits establerts a les bases de la convocatòria ordinària de subvencions de 
projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. La gestió d’aquests ajuts per part de les entitats 
inclou tant la seva distribució entre les famílies beneficiàries com la justificació i 
acreditació documental del compliment dels requisits exigits.

Atesa la finalitat a la qual es va destinar la partida extraordinària aprovada pel 
Ministeri, no es va fer cap acció específica d’informació o comunicació als Ajun-
taments.

Barcelona, 9 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la 
despesa de l’ajut extraordinari per a garantir l’alimentació i les 
activitats culturals i de lleure de qualitat durant l’estiu als infants en 
situació de pobresa
314-04269/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04268/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
territorial de l’ajut extraordinari per a garantir l’alimentació i les 
activitats culturals i de lleure de qualitat durant l’estiu als infants en 
situació de pobresa
314-04270/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04268/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
en activitats i actuacions de l’ajut extraordinari per a garantir 
l’alimentació i les activitats culturals i de lleure de qualitat durant 
l’estiu als infants en situació de pobresa
314-04271/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04268/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de 
finançament públic de recerca per a minimitzar l’ús de combustibles 
fòssils en el sector primari o substituir-los per alternatives menys 
contaminants
314-04362/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

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 314-04362/12, us 
informo del següent:

Tot i que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) no disposa de línies de finança-
ment específiques per a la recerca enfocada al desenvolupament tecnològic per a la 
reducció de combustibles fòssils en el sector primari, la Generalitat dóna suport a 
les actuacions de recerca que duu a terme l’Institut de Recerca en Energia de Cata-
lunya (IREC) amb aquesta mateixa finalitat.

L’IREC constitueix un centre de referència per a la promoció de la recerca i el 
desenvolupament tecnològic en l’àmbit energètic de Catalunya. L’IREC focalitza la 
seva activitat en la recerca aplicada als processos i les tecnologies relacionades amb 
el canvi de model energètic i, en particular, a l’estalvi i l’eficiència energètica dels 
diferents sectors econòmics i al desenvolupament de les diferents tecnologies ener-
gètiques que permetin la substitució dels combustibles fòssils per fonts energètiques 
renovables.
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L’IREC compta amb el recolzament econòmic del Departament d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Empresa i 
Competitivitat i de la Secretaria d’Universitats i Recerca, que actuen com a patrons.

En particular, en relació a les activitats i àmbits més lligats al sector prima-
ri, l’IREC treballa en recerca, desenvolupament i innovació adreçada a solucions 
avançades per a l’aprofitament energètic a partir de residus i biomassa, així com en 
la gasificació, que permet produir gas combustible i gas de síntesi. Aquestes solu-
cions permeten la producció també de gas hidrogen, com a vector energètic per a 
la producció d’energia descentralitzada en sistemes de piles de combustible. També 
cal destacar que l’IREC treballa en la tecnologia de microalgues per a la producció 
de combustibles líquids sintètics. La millora tecnològica d’aquests processos supo-
sa una alternativa eficaç a la utilització de combustibles d’origen fòssil en el sector 
primari.

En aquest sentit, pel que fa als processos de creació de gas renovable (metana-
ció), cal destacar el projecte de planta pilot (CoSin) que s’està desenvolupant a la 
depuradora d’aigües residuals de Sabadell per a la producció d’hidrogen i la seva 
posterior combinació amb diòxid de carboni procedent de biogàs. D’aquesta manera 
es desenvolupa un combustible sintètic a partir de diòxid de carboni d’origen biogè-
nic (biogàs) i aigua.

Aquesta tecnologia permet la producció de gasos renovables compatibles amb el 
subministrament de gas natural i constitueix una clara aposta per la producció de 
gasos sintètics substitutius dels combustibles fòssils tradicionals. Es tracta d’un pro-
jecte conjunt de l’IREC, Naturgy i l’empresa alemanya Ineratec GmbH.

Barcelona, 26 d’abril de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa 
socioeducatiu dels centres residencials de menors estrangers no 
acompanyats
314-04363/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-04363/12 juntament amb la 314-04364/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Durant la fase d’acollida dels menors estrangers no acompanyats es prioritza el 
benestar de l’infant o jove, la cura de la seva salut física i emocional i la creació d’un 
espai on poder escoltar la seva opinió en relació al seu procés i expectatives de fu-
tur. Es treballa de manera intensiva l’alfabetització i l’aprenentatge de les llengües, 
amb el suport dels professionals del centre i/o professionals de recursos del territori, 
potenciant l’interès de l’infant o jove com a necessitat per accedir a les diverses fa-
ses de la seva integració.

En relació a l’àmbit educatiu, s’han fet actuacions per part dels Serveis Territori-
als del Departament d’Educació per escolaritzar els menors en edat escolar així com 
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reunions de coordinació i seguiment amb la DGAIA i els centres per tal d’agilitzar 
processos i valorar necessitats. S’han fet actuacions per tal d’adaptar els itineraris 
curriculars dels Programes de Formació i Inserció al nivell formatiu dels nois i noies 
i als nínxols ocupacionals del municipi on es troben acollits.

Per tal de garantir la inclusió social i la inserció laboral es treballa, conjuntament 
amb Joventut, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i el SOC, desenvolu-
pant diferents programes que donin resposta a les necessitats específiques dels joves.

Des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania s’estan impulsant els 
serveis de primera acollida entre els joves acollits en centres, a partir de la formació 
i la certificació corresponent. Es treballen continguts de català i castellà, coneixe-
ments laborals i coneixement de la societat catalana.

Des dels centres, i en col·laboració amb els municipis, accedeixen a Cursos de 
català del CPNL així com a cursos de l’escola d’adults.

Des de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del SOC s’està treballant a partir de programes 
formatius, com les primeres oportunitats, amb itineraris flexibles adaptats als re-
queriments de cada jove, vinculats a l’entorn productiu que incorporen tant formació 
professionalitzada com de competències bàsiques i transversals.

Les ràtios professionals estan contemplades a la Cartera de Serveis Socials en 
funció del tipus de prestació. En relació als projectes experimentals:

– En un servei de protecció d’emergència són 4 educadors/es socials i 8 integra-
dors/es socials, a més del director/a, per cada 30 noies o nois acollits. També compta 
amb Equip Tècnic format per treballador/a social, infermer/a, psicòleg/oga, a més 
de traductor-intèrpret.

– En un servei de primera acollida i atenció integral són 3 educadors/es socials 
i 3 integradors/es socials o mediadors/es, a més del director/a, per cada 10 noies o 
nois acollits, i 1 psicòleg/oga o treballador/a social per cada 20 nois o noies acollits.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’educadors d’acompanyament assignats als menors estrangers no 
acompanyats
314-04364/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04363/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans 
d’integració a les comunitats locals on hi ha centres de menors 
estrangers no acompanyats
314-04365/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-04365/12.

En el marc dels Grups de Treball formats a la Taula d’adolescents i joves migrats 
sols, s’han establert pautes d’intervenció i coordinació entre els diferents agents im-
plicats en la cobertura de les necessitats educatives, sanitàries i socials dels menors 
d’edat sense referents familiars.

Per tal de garantir la inclusió social i la inserció laboral, es treballa conjuntament 
amb els diferents Departaments i Organismes desenvolupant diferents programes 
que donin resposta a les necessitats específiques dels joves.

Algunes de les accions de l’Estratègia catalana són:
– El foment de l’ús de les biblioteques a partir d’un projecte d’activitats adapta-

des als grups.
– Activitats de lleure i esport vinculades a entitats del municipi d’acollida (atle-

tisme, futbol, música, festes populars, etc.).
– Programes de voluntariat social i d’aprenentatge de la llengua.
– Mentoria com a eina d’intervenció social que promou una relació de suport i 

acompanyament, amb l’objectiu de facilitar la relació dels joves amb persones i/o 
famílies que els permeti conèixer i vincular-se amb la societat d’acollida.

– Programa de famílies col·laboradores.
– Incorporació de la figura del referent d’emancipació a tots els municipis on hi 

hagi centres que acullin els nois i noies migrats sols.
– Recull de bones pràctiques d’accions d’inclusió social per poder-les generalit-

zar arreu dels municipis on hi ha centres d’acollida de joves migrats sols.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació que 
s’aplica a les entitats que gestionen els centres residencials de 
menors estrangers no acompanyats
314-04367/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 37503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-04367/12.

Des de la DGAIA s’està realitzant formació sobre el funcionament del sistema 
de protecció i eines per a la inclusió social als equips professionals dels centres, així 
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com suport i acompanyament tècnic en el compliment de la normativa vigent i els 
processos administratius en la gestió de l’expedient i tramitació de la documentació.

Es realitzen visites als centres i es mantenen reunions periòdiques de treball per 
garantir la qualitat en l’acollida, l’atenció i la inclusió dels joves migrats sols.

Diàriament hi ha coordinació per valorar la disponibilitats de places, així com pos-
sibles derivacions en la continuació dels processos dels joves a més de treballar possi-
bles incidències en la vida quotidiana del centre i amb la comunitat.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la presentació d’un recurs 
contenciós administratiu contra la Resolució 101/2019 de la Junta 
Electoral Central
316-00032/12

Proponent: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 37779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats als directius de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta respondre per escrit amb número de tramitació de 316-
00032/12, presentada per la il·lustre senyora Natàlia Sànchez Dipp, diputada del 
Subgrup Parlamentari CUP-Crida Constituent.

En relació a la resolució 101/2019-Expedient 293/877 de la Junta Electoral Central 
de data 27 de març 2019, el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
audiovisuals ha presentat o té previst presentar recurs contencions administratiu tal i 
com estableix la pròpia resolució?

Resposta
Sobre aquesta qüestió, els informo que, el passat dijous 2 de maig, el Consell de 

Govern va acordar interposar un recurs contenciós-administratiu davant de la Sala 
Tercera del Tribunal Suprem contra la resolució de la Junta Electoral Central, de 27 
de març de 2017, dictada en l’expedient 293/877, relatiu a la cobertura de la mani-
festació de Madrid del dia 16 de març de 2016.

Atentament,

Sant Joan Despí, 7 de maig del 2019
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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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 
els motius pels quals els Mossos d’Esquadra no van difondre la 
descripció d’un agressor sexual de Barcelona feta per la víctima
311-01003/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 37132 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Tras el brutal ataque y la agresión sexual perpetrado contra una mujer en el dis-
trito de Ciutat Vella de Barcelona el pasado 19 de abril, los Mossos d’Esquadra ini-
ciaron la investigación sobre lo ocurrido. Por parte de un sindicato representativo en 
el ámbito de la Guardia Urbana de Barcelona se ha denunciado la falta de informa-
ción recibida por ese cuerpo policial, cuya presencia en las calles de Barcelona es 
constante y continuada, respecto a detalles fundamentales para la identificación del 
agresor. En concreto, se refieren al hecho de no haber incluido en la información di-
fundida la descripción hecha por la víctima.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué no se incluyó en la información difundida a otras fuerzas y cuerpos 

de seguridad la descripción del agresor realizada por la víctima?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol dels Mossos d’Esquadra per a transferir informació rellevant 
per a aclarir delictes greus comesos per delinqüents que estan en 
crida i cerca
311-01004/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 37133 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Tras el brutal ataque y la agresión sexual perpetrado contra una mujer en el dis-
trito de Ciutat Vella de Barcelona el pasado 19 de abril, los Mossos d’Esquadra ini-
ciaron la investigación sobre lo ocurrido. Por parte de un sindicato representativo en 
el ámbito de la Guardia Urbana de Barcelona se ha denunciado la falta de informa-
ción recibida por ese cuerpo policial, cuya presencia en las calles de Barcelona es 
constante y continuada, respecto a detalles fundamentales para la identificación del 
agresor. En concreto, se refieren al hecho de no haber incluido en la información di-
fundida la descripción hecha por la víctima.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué protocolo o procedimiento utilizan los Mossos d’Esquadra para la trans-

ferencia de información relevante para esclarecer delitos graves cuyo autor o autores 
están en busca y captura?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el 
protocol dels Mossos d’Esquadra per a transferir informació rellevant 
per a aclarir delictes greus comesos per delinqüents que estan en 
crida i cerca inclou cap excepció
311-01005/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 37134 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Tras el brutal ataque y la agresión sexual perpetrado contra una mujer en el dis-
trito de Ciutat Vella de Barcelona el pasado 19 de abril, los Mossos d’Esquadra ini-
ciaron la investigación sobre lo ocurrido. Por parte de un sindicato representativo en 
el ámbito de la Guardia Urbana de Barcelona se ha denunciado la falta de informa-
ción recibida por ese cuerpo policial, cuya presencia en las calles de Barcelona es 
constante y continuada, respecto a detalles fundamentales para la identificación del 
agresor. En concreto, se refieren al hecho de no haber incluido en la información di-
fundida la descripción hecha por la víctima.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– El protocolo o procedimiento que utilizan los Mossos d’Esquadra para la trans-

ferencia de información relevante para el esclarecimiento de delitos graves cuyo 
autor o autores estén en busca y captura, ¿incluye algún tipo de excepción o filtro 
previo respecto a la información a difundir?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
revisió dels protocols interns dels Mossos d’Esquadra per a evitar la 
descoordinació informativa
311-01006/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 37135 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Tras el brutal ataque y la agresión sexual perpetrado contra una mujer en el dis-
trito de Ciutat Vella de Barcelona el pasado 19 de abril, los Mossos d’Esquadra ini-
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ciaron la investigación sobre lo ocurrido. Por parte de un sindicato representativo en 
el ámbito de la Guardia Urbana de Barcelona se ha denunciado la falta de informa-
ción recibida por ese cuerpo policial, cuya presencia en las calles de Barcelona es 
constante y continuada, respecto a detalles fundamentales para la identificación del 
agresor. En concreto, se refieren al hecho de no haber incluido en la información di-
fundida la descripción hecha por la víctima.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Tras la descoordinación informativa detectada por el hecho de no haber difun-

dido la descripción del agresor aportada por la víctima, ¿se ha procedido a algún 
tipo de revisión o análisis de los procedimientos y protocolos internos utilizados por 
los Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a fer front al poc ús que els camions que 
transporten purins fan del sistema de posició global (GPS)
311-01008/12

ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 37482 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 13.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
L’ús del GPS és obligatori per als camions que traslladen purí per adobar ter-

res més enllà de 10 km de la granja d’origen. En unes declaracions recents, però, la 
Directora General d’Agricultura, Elisenda Guillaumes, va afirmar que dels 2.400 
transports actuals llistats només un 10% el fa servir.

– Quines mesures ha emprès la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per fer front a aquesta situació?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2019
Marc Parés Franzi, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retard 
a l’hora d’informar en el Portal de la Transparència de les reunions 
del president de la Generalitat amb ens estrangers
311-01009/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 37633 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 09.05.2019

A la Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y transparencia
Susana Beltrán García, diputada 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.

A raíz de informaciones vertidas a la prensa, hemos conocido que Torra se en-
trevistó con el Sr. Kyle Parker, vicepresidente del staff permanente de la Comisión 
Helsinki de EEUU vinculada a la OSCE. La reunión se produjo el 16 de enero. En 
una primera comunicación al Foreign Agents Registration Act la Delegación del 
Govern omitió la existencia de este encuentro, pero en marzo remitió al registro una 
corrección para declararla.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué motivo no informa puntualmente el Govern de la Generalitat de estas 

reuniones en el portal de transparencia de la Generalitat de Cataluña? ¿Por qué, si 
acaba haciéndolo lo hace con un retraso de semanas o meses?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’objecte 
i els resultats de la reunió entre el president de la Generalitat i 
altres membres del Govern amb Kyle Parker, vicepresident de 
l’equip directiu permanent de la Comissió Hèlsinki dels Estats Units 
d’Amèrica
311-01010/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 37634 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 09.05.2019

A la Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada 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.

A raíz de informaciones vertidas a la prensa, hemos conocido que Torra se en-
trevistó con el Sr. Kyle Parker, vicepresidente del staff permanente de la Comisión 
Helsinki de EEUU vinculada a la OSCE. La reunión se produjo el 16 de enero. En 
una primera comunicación al Foreign Agents Registration Act la Delegación del 
Govern omitió la existencia de este encuentro, pero en marzo remitió al registro una 
corrección para declararla.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue el objeto y los resultados alcanzados en dicha reunión a la que tam-

bién asistieron, además del Presidente de la Generalitat, la delegada de la Genera-
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litat en EEUU, el director General de Asuntos Multilaterales y el coordinador de 
Políticas Internacionales?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals la reunió del president de la Generalitat amb Kyle 
Parker, vicepresident de l’equip directiu permanent de la Comissió 
Hèlsinki dels Estats Units d’Amèrica, no es va fer pública a l’agenda 
oficial del Govern
311-01011/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 37635 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 09.05.2019

A la Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada 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.

A raíz de informaciones vertidas a la prensa, hemos conocido que Torra se en-
trevistó con el Sr. Kyle Parker, vicepresidente del staff permanente de la Comisión 
Helsinki de EEUU vinculada a la OSCE. La reunión se produjo el 16 de enero. En 
una primera comunicación al Foreign Agents Registration Act la Delegación del 
Govern omitió la existencia de este encuentro, pero en marzo remitió al registro una 
corrección para declararla.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué en la agenda oficial del Govern no se incorporó dicha reunión con el 

Sr. Kyle Parker vulnerando las obligaciones de publicidad activa de la ley 19/2014, 
de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objecte i els 
resultats de la reunió entre el president de la Generalitat i altres 
membres del Govern amb Kyle Parker, vicepresident de l’equip 
directiu permanent de la Comissió Hèlsinki dels Estats Units 
d’Amèrica
314-04602/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 37636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 resposta escrita.

A raíz de informaciones vertidas a la prensa, hemos conocido que Torra se en-
trevistó con el Sr. Kyle Parker, vicepresidente del staff permanente de la Comisión 
Helsinki de EEUU vinculada a la OSCE. La reunión se produjo el 16 de enero. En 
una primera comunicación al Foreign Agents Registration Act la Delegación del 
Govern omitió la existencia de este encuentro, pero en marzo remitió al registro una 
corrección para declararla.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue el objeto y los resultados alcanzados en dicha reunión a la que tam-

bién asistieron, además del Presidente de la Generalitat, la delegada de la Genera-
litat en EEUU, el director General de Asuntos Multilaterales y el coordinador de 
Políticas Internacionales?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard a l’hora 
d’informar en el Portal de la Transparència de les reunions del 
president de la Generalitat amb ens estrangers
314-04603/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 37637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

A raíz de informaciones vertidas a la prensa, hemos conocido que Torra se en-
trevistó con el Sr. Kyle Parker, vicepresidente del staff permanente de la Comisión 
Helsinki de EEUU vinculada a la OSCE. La reunión se produjo el 16 de enero. En 
una primera comunicación al Foreign Agents Registration Act la Delegación del 
Govern omitió la existencia de este encuentro, pero en marzo remitió al registro una 
corrección para declararla.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Por qué motivo no informa puntualmente el Govern de la Generalitat de estas 
reuniones en el portal de transparencia de la Generalitat de Cataluña? ¿Por qué, si 
acaba haciéndolo lo hace con un retraso de semanas o meses?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la reunió del president de la Generalitat amb Kyle Parker, 
vicepresident de l’equip directiu permanent de la Comissió Hèlsinki 
dels Estats Units d’Amèrica, no es va fer pública a l’agenda oficial del 
Govern
314-04604/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 37638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

A raíz de informaciones vertidas a la prensa, hemos conocido que Torra se en-
trevistó con el Sr. Kyle Parker, vicepresidente del staff permanente de la Comisión 
Helsinki de EEUU vinculada a la OSCE. La reunión se produjo el 16 de enero. En 
una primera comunicación al Foreign Agents Registration Act la Delegación del 
Govern omitió la existencia de este encuentro, pero en marzo remitió al registro una 
corrección para declararla.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué en la agenda oficial del Govern no se incorporó dicha reunión con el 

Sr. Kyle Parker vulnerando las obligaciones de publicidad activa de la Ley 19/2014, 
de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno?

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte per a 
instal·lar un dipòsit controlat de residus industrials de classe II a 
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04605/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 37842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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El passat mes de març, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre va anunciar que havia 
arribat a un conveni administratiu de col·laboració amb l’empresa Lestaca per la 
instal·lació d’un dipòsit controlat de residus industrials de classe II (no perillosos) i 
un centre de valorització de residus a la partida de les Valls, als límits del seu ter-
me municipal. Segons informa el mateix Ajuntament, el centre tractarà 6.857.067 
metres cúbics anuals, és a dir, 250.000 tones l’any, en gran part procedents de tota 
Catalunya.

Segons fonts periodístiques, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
ja ha atorgat la llicència d’obres a la UTE Lestaca, formada per Urbaser i Griñó, 
per començar a construir el dipòsit de residus industrials i es preveu que els treballs 
comencin de forma «imminent», per estar acabats el 17 de juliol (data en la qual 
expira la llicència mediambiental). Això malgrat que la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre ha anunciat que no compleix amb la nova normativa de l’aigua i que té 
l’oposició, manifestada a través d’al·legacions, d’una dotzena d’entitats mediambien-
tals i consistoris municipals, la majoria provinents d’altres Ajuntaments de la Ribera 
d’Ebre i el Segrià.

Es dóna la circumstància que l’alcalde de Riba-roja, Sr. Antoni Suárez, era fins 
ara director dels serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat a les 
Terres de l’Ebre i que, amb motiu d’aquests fets, el conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Sr. Damià Calvet, ha comunicat la retirada de la confiança i el seu cessament.

– Coneix el Govern de la Generalitat el projecte d’instal·lació d’un dipòsit contro-
lat de residus industrials de classe II al terme municipal de Riba-roja d’Ebre?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les 
normatives ambientals, urbanístiques i de l’aigua en el projecte per 
a instal·lar un dipòsit controlat de residus industrials de classe II a 
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04606/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 37843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat mes de març, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre va anunciar que havia 

arribat a un conveni administratiu de col·laboració amb l’empresa Lestaca per la 
instal·lació d’un dipòsit controlat de residus industrials de classe II (no perillosos) i 
un centre de valorització de residus a la partida de les Valls, als límits del seu ter-
me municipal. Segons informa el mateix Ajuntament, el centre tractarà 6.857.067 
metres cúbics anuals, és a dir, 250.000 tones l’any, en gran part procedents de tota 
Catalunya.

Segons fonts periodístiques, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
ja ha atorgat la llicència d’obres a la UTE Lestaca, formada per Urbaser i Griñó, 
per començar a construir el dipòsit de residus industrials i es preveu que els treballs 
comencin de forma «imminent», per estar acabats el 17 de juliol (data en la qual 
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expira la llicència mediambiental). Això malgrat que la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre ha anunciat que no compleix amb la nova normativa de l’aigua i que té 
l’oposició, manifestada a través d’al·legacions, d’una dotzena d’entitats mediambien-
tals i consistoris municipals, la majoria provinents d’altres Ajuntaments de la Ribera 
d’Ebre i el Segrià.

Es dóna la circumstància que l’alcalde de Riba-roja, Sr. Antoni Suárez, era fins 
ara director dels serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat a les 
Terres de l’Ebre i que, amb motiu d’aquests fets, el conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Sr. Damià Calvet, ha comunicat la retirada de la confiança i el seu cessament.

– Ha analitzat el Govern de la Generalitat si aquest projecte compleix amb les 
normatives de l’aigua, ambientals i urbanístiques corresponents?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat 
dels abocadors de Flix i Tivissa, i del projecte per a instal·lar un 
dipòsit controlat de residus industrials de classe II a Riba-roja d’Ebre 
(Ribera d’Ebre) amb els objectius de la candidatura per a declarar 
reserva de la biosfera de la UNESCO les Terres de l’Ebre
314-04607/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 37844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat mes de març, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre va anunciar que havia 

arribat a un conveni administratiu de col·laboració amb l’empresa Lestaca per la 
instal·lació d’un dipòsit controlat de residus industrials de classe II (no perillosos) i 
un centre de valorització de residus a la partida de les Valls, als límits del seu ter-
me municipal. Segons informa el mateix Ajuntament, el centre tractarà 6.857.067 
metres cúbics anuals, és a dir, 250.000 tones l’any, en gran part procedents de tota 
Catalunya.

Segons fonts periodístiques, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
ja ha atorgat la llicència d’obres a la UTE Lestaca, formada per Urbaser i Griñó, 
per començar a construir el dipòsit de residus industrials i es preveu que els treballs 
comencin de forma «imminent», per estar acabats el 17 de juliol (data en la qual 
expira la llicència mediambiental). Això malgrat que la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre ha anunciat que no compleix amb la nova normativa de l’aigua i que té 
l’oposició, manifestada a través d’al·legacions, d’una dotzena d’entitats mediambien-
tals i consistoris municipals, la majoria provinents d’altres Ajuntaments de la Ribera 
d’Ebre i el Segrià.

Es dóna la circumstància que l’alcalde de Riba-roja, Sr. Antoni Suárez, era fins 
ara director dels serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat a les 
Terres de l’Ebre i que, amb motiu d’aquests fets, el conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Sr. Damià Calvet, ha comunicat la retirada de la confiança i el seu cessament.
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– Considera el Govern que aquesta instal·lació, sumada als abocadors ja existents 
de Flix i Tivissa, són compatibles amb els objectius de la candidatura davant de la 
UNESCO de la declaració de Reserva de Biosfera de Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
mantingudes amb les entitats que rebutgen el projecte per a instal·lar 
un dipòsit controlat de residus industrials de classe II a Riba-roja 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04608/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 37845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat mes de març, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre va anunciar que havia 

arribat a un conveni administratiu de col·laboració amb l’empresa Lestaca per la 
instal·lació d’un dipòsit controlat de residus industrials de classe II (no perillosos) i 
un centre de valorització de residus a la partida de les Valls, als límits del seu ter-
me municipal. Segons informa el mateix Ajuntament, el centre tractarà 6.857.067 
metres cúbics anuals, és a dir, 250.000 tones l’any, en gran part procedents de tota 
Catalunya.

Segons fonts periodístiques, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
ja ha atorgat la llicència d’obres a la UTE Lestaca, formada per Urbaser i Griñó, 
per començar a construir el dipòsit de residus industrials i es preveu que els treballs 
comencin de forma «imminent», per estar acabats el 17 de juliol (data en la qual 
expira la llicència mediambiental). Això malgrat que la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre ha anunciat que no compleix amb la nova normativa de l’aigua i que té 
l’oposició, manifestada a través d’al·legacions, d’una dotzena d’entitats mediambien-
tals i consistoris municipals, la majoria provinents d’altres Ajuntaments de la Ribera 
d’Ebre i el Segrià.

Es dóna la circumstància que l’alcalde de Riba-roja, Sr. Antoni Suárez, era fins 
ara director dels serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat a les 
Terres de l’Ebre i que, amb motiu d’aquests fets, el conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Sr. Damià Calvet, ha comunicat la retirada de la confiança i el seu cessament.

– S’ha reunit el Govern de la Generalitat amb les entitats que rebutgen aquesta 
instal·lació?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb relació al projecte per a 
instal·lar un dipòsit controlat de residus industrials de classe II a 
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04609/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 37846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat mes de març, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre va anunciar que havia 

arribat a un conveni administratiu de col·laboració amb l’empresa Lestaca per la 
instal·lació d’un dipòsit controlat de residus industrials de classe II (no perillosos) i 
un centre de valorització de residus a la partida de les Valls, als límits del seu ter-
me municipal. Segons informa el mateix Ajuntament, el centre tractarà 6.857.067 
metres cúbics anuals, és a dir, 250.000 tones l’any, en gran part procedents de tota 
Catalunya.

Segons fonts periodístiques, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
ja ha atorgat la llicència d’obres a la UTE Lestaca, formada per Urbaser i Griñó, 
per començar a construir el dipòsit de residus industrials i es preveu que els treballs 
comencin de forma «imminent», per estar acabats el 17 de juliol (data en la qual 
expira la llicència mediambiental). Això malgrat que la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre ha anunciat que no compleix amb la nova normativa de l’aigua i que té 
l’oposició, manifestada a través d’al·legacions, d’una dotzena d’entitats mediambien-
tals i consistoris municipals, la majoria provinents d’altres Ajuntaments de la Ribera 
d’Ebre i el Segrià.

Es dóna la circumstància que l’alcalde de Riba-roja, Sr. Antoni Suárez, era fins 
ara director dels serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat a les 
Terres de l’Ebre i que, amb motiu d’aquests fets, el conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Sr. Damià Calvet, ha comunicat la retirada de la confiança i el seu cessament.

– Coneix el Govern de la Generalitat la posició de Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre anunciant que no compleix amb la nova normativa de l’aigua?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
suspendre la llicència d’obres del projecte per a instal·lar un dipòsit 
controlat de residus industrials de classe II a Riba-roja d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
314-04610/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 37847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat mes de març, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre va anunciar que havia 

arribat a un conveni administratiu de col·laboració amb l’empresa Lestaca per la 
instal·lació d’un dipòsit controlat de residus industrials de classe II (no perillosos) i 
un centre de valorització de residus a la partida de les Valls, als límits del seu ter-
me municipal. Segons informa el mateix Ajuntament, el centre tractarà 6.857.067 
metres cúbics anuals, és a dir, 250.000 tones l’any, en gran part procedents de tota 
Catalunya.

Segons fonts periodístiques, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
ja ha atorgat la llicència d’obres a la UTE Lestaca, formada per Urbaser i Griñó, 
per començar a construir el dipòsit de residus industrials i es preveu que els treballs 
comencin de forma «imminent», per estar acabats el 17 de juliol (data en la qual 
expira la llicència mediambiental). Això malgrat que la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre ha anunciat que no compleix amb la nova normativa de l’aigua i que té 
l’oposició, manifestada a través d’al·legacions, d’una dotzena d’entitats mediambien-
tals i consistoris municipals, la majoria provinents d’altres Ajuntaments de la Ribera 
d’Ebre i el Segrià.

Es dóna la circumstància que l’alcalde de Riba-roja, Sr. Antoni Suárez, era fins 
ara director dels serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat a les 
Terres de l’Ebre i que, amb motiu d’aquests fets, el conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Sr. Damià Calvet, ha comunicat la retirada de la confiança i el seu cessament.

– Té previst el Govern suspendre la llicència d’obres i, si s’escau, impedir la 
construcció de la dita instal·lació industrial?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del 
Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya
314-04611/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu convenient el Govern mantenir el gran premi de formula 1 al circuit de 

Barcelona-Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte 
econòmic i d’ocupació de les activitats que es fan al Circuit de 
Barcelona-Catalunya
314-04612/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pot facilitar el Govern l’impacte en termes econòmics i d’ocupació de les acti-

vitats que anualment es fan al circuit de Barcelona-Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incineració de 
combustibles derivats de residus a les fàbriques de ciment
314-04613/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 37962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
a) Import que cobren les diferents cimenteres catalanes per cremar CDRs (Com-

bustibles Derivats de Residus) i per cadascun dels altres residus que co-incineren.
b) Traçabilitat dels CDRs que es coincineren a les cimenteres catalanes.
c) Quantitats, caracteritzacions i origen dels CDRs que han entrat a Catalunya 

d’altres països de la UE (UK, Holanda...) i que s’han co-incinerat durant el 2018 i 
2019.

d) Traçabilitat (quantia, caracteritzacions, origen...) dels CDRs que s’han co-in-
cinerat a cada cimentera catalana.
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e) Quina és la destinació final dels fangs tòxics produïts per la química Ercros 
a Flix?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors del centre de menors Can Rubió, d’Esparreguera  
(Baix Llobregat), que presten atenció directa als menors
314-04614/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 37983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al centro de menores Can Rubió, de Esparraguera (Baix Llobregat), 

dependiente de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
– ¿Cuál es el número de trabajadores de cada turno (mañana, tarde y noche) que 

prestan atención directa a los menores?

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors del centre de menors Can Rubió, d’Esparreguera  
(Baix Llobregat), que no presten atenció directa als menors
314-04615/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 37984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al centro de menores Can Rubió, de Esparraguera (Baix Llobregat), 

dependiente de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
– ¿Cuál es el número de trabajadores de cada turno (mañana, tarde y noche) que 

no prestan atención directa a los menores?

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents violents 
al centre de menors Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat), del 
2015 ençà
314-04616/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 37985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al centro de menores Can Rubió, de Esparraguera (Baix Llobregat), 

dependiente de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
– ¿Cuál ha sido el número de incidentes en relación a situaciones de violencia en 

el centro desde enero de 2019 hasta la fecha actual?
– ¿Cuál ha sido la evolución de este tipo de situaciones desde el año 2015 hasta 

la actualidad?

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
d’actuació davant incidents violents al centre de menors Can Rubió, 
d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-04617/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 37986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al centro de menores Can Rubió, de Esparraguera (Baix Llobregat), 

dependiente de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
– ¿Cuál es el protocolo de actuación ante casos de violencia en los centros?
– ¿Cuál ha sido la aplicación del protocolo en el centro de Can Rubió?

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors destinats a la seguretat al centre de menors Can Rubió, 
d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-04618/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 37987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al centro de menores Can Rubió, de Esparraguera (Baix Llobregat), 

dependiente de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
– ¿Cuál es el número del personal destinado a seguridad en el centro?

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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