
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 la destrucció d’arbres de les ban-
quetes del canal d’Urgell
314-04889/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció que la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat dona als arbres de les banquetes del canal d’Urgell
314-04890/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir una investigació 
sobre la destrucció d’arbres de les banquetes del canal d’Urgell
314-04891/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer reunions amb la 
Comunitat de Regants del Canal d’Urgell i amb els ens municipals i mediambientals 
del Pla d’Urgell sobre la destrucció d’arbres de les banquetes del canal d’Urgell
314-04892/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels ingressos gene-
rats per la taxa turística
314-05036/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la distribució dels 
ingressos generats per la taxa turística
314-05038/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de la restauració 
de la torre medieval d’Ivorra (Segarra)
314-05039/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i la supervisió del pro-
jecte de restauració de la torre d’Ivorra (Segarra)
314-05040/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Ministeri de Fo-
ment i del Departament de Cultura en la valoració, l’autorització i la supervisió dels 
projectes de restauració de patrimoni subvencionats pel Ministeri
314-05041/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a atu-
rar la degradació de la torre d’Ivorra (Segarra)
314-05042/12
Resposta del Govern 20
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha com-
plert una resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-32 
al pas per Premià de Dalt (Maresme)
314-05085/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instal·lar pantalles 
acústiques a la carretera C-32 al pas per Premià de Dalt (Maresme)
314-05086/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comunicacions amb l’Ajunta-
ment de Premià de Dalt (Maresme) amb relació a la inversió per a instal·lar pantalles 
acústiques a la carretera C-32
314-05087/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols d’actuació i informa-
ció amb relació a l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05093/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la categoria del Plaseqcat amb què 
s’ha qualificat l’incendi de l’empresa Miasa, de Tarragona
314-05097/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de vigilància ininter-
rompuda en diverses seus judicials
314-05099/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de demanar al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya l’aixecament definitiu del dispositiu de vigilància 
ininterrompuda en diverses seus judicials
314-05100/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha disminuït el risc que justificava 
el dispositiu de vigilància ininterrompuda en diverses seus judicials
314-05101/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels danys causats pels 
atacs a seus judicials al febrer del 2019 i el cost de l’Operació Toga
314-05102/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Comissió Interdepartamental 
sobre Despoblament Rural
314-05131/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema informàtic de la borsa 
de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05141/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes informàtics del sis-
tema de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05142/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des de la qual el sistema 
informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut conté errors
314-05143/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de la 
sanitat afectats pels problemes del sistema informàtic de la borsa de treball de 
l’Institut Català de la Salut
314-05144/12
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels problemes informà-
tics del sistema de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05145/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a so-
lucionar els problemes informàtics del sistema de la borsa de treball de l’Institut 
Català de la Salut
314-05146/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de garantir als profes-
sionals sanitaris que són a la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut i que 
les puntuacions que hi figuren són correctes
314-05147/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes relatives als 
errors del sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05148/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que gestiona el sistema 
informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05149/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a modificar 
i millorar el sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05150/12
Resposta del Govern 30

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 el nombre de persones que han demanat la baixa del pa-
nel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació durant el primer semestre del 2019
316-00041/12
Resposta del president del Consell de Govern 31

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions emeses el 2018 per l’empresa 
GFK per a formar el panel en línia de la Corporació
316-00042/12
Resposta del president del Consell de Govern 33

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions emeses el 2018 per l’empresa 
GFK per a formar el panel en línia de la Corporació que no van acabar amb la in-
corporació del destinatari
316-00043/12
Resposta del president del Consell de Govern 33

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions emeses el primer semestre del 
2019 per l’empresa GFK per a formar el panel en línia de la Corporació
316-00044/12
Resposta del president del Consell de Govern 33

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions emeses per l’empresa GFK el 
primer semestre del 2019 per a formar el panel en línia de la Corporació que no van 
acabar amb la incorporació del destinatari
316-00045/12
Resposta del president del Consell de Govern 33
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions dels 
estudis de Limonium amb relació a la compatibilització del reg de suport a la zona 
del canal Segarra-Garrigues amb la preservació dels ocells esteparis
311-01178/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de rescats 
per comarca fets pel Cos de Bombers de la Generalitat i pel Grup d’Actuacions Es-
pecials del 2015 al 2018
311-01179/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya que la 
Plataforma per la Llengua farà als centres educatius per a potenciar l’ús de la llen-
gua catalana
311-01189/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la 
docència en espanyol a la Universitat de Girona
311-01195/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un pro-
tocol relatiu al règim lingüístic a les universitats catalanes
311-01196/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a com-
pensar els afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01197/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a in-
formar els afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook de llurs drets
311-01198/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a as-
segurar la repatriació dels turistes afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01199/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb repre-
sentants del sector turístic arran de la fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01200/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb sin-
dicats i patronals dels sectors del transport i l’hostaleria arran de la fallida de l’em-
presa Thomas Cook
311-01201/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a pal-
liar la pèrdua de llocs de treball per la fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01202/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a atrau-
re operadors alternatius a l’empresa Thomas Cook
311-01203/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a ga-
rantir la connexió de les destinacions turístiques catalanes amb els principals lloc 
d’origen dels turistes
311-01204/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 41
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a pal-
liar els efectes negatius de la pèrdua de reserves turístiques arran de la fallida de 
l’empresa Thomas Cook
311-01205/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contingut de la reu-
nió amb la Secretaria d’Estat de Turisme sobre la fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01206/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desplegament del pla 
de seguiment de les afectacions provocades per la fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01207/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la derivació de pacients 
de l’Hospital de Campdevànol a altres centres hospitalaris
311-01233/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 43
Tramesa a la Comissió 44

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a compensar els 
afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05717/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a informar els 
afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook de llurs drets
314-05718/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a assegurar la re-
patriació dels turistes afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05719/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb representants del 
sector turístic arran de la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05720/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb sindicats i pa-
tronals dels sectors del transport i l’hostaleria arran de la fallida de l’empresa Tho-
mas Cook
314-05721/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar la pèrdua 
de llocs de treball per la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05722/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a atraure opera-
dors alternatius a l’empresa Thomas Cook
314-05723/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la con-
nexió de les destinacions turístiques catalanes amb els principals lloc d’origen dels 
turistes
314-05724/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar els efec-
tes negatius de la pèrdua de reserves turístiques arran de la fallida de l’empresa 
Thomas Cook
314-05725/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de la reunió amb la 
Secretaria d’Estat de Turisme sobre la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05726/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament del pla de segui-
ment de les afectacions provocades per la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05727/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la sentència sobre 
l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-05728/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a complir 
la sentència sobre l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-05729/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al compli-
ment de la sentència sobre l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-05730/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per l’in-
cident entre el president de Catalunya Acció i el director d’un centre d’atenció pri-
mària de Barcelona
314-05731/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
les esbroncades o assetjament de particulars a professionals dels centres sanitaris
314-05732/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions justificades per 
l’Ajuntament de Pratdip (Baix Camp) per a rebre una subvenció de les que estableix 
la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
314-05733/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esgotament de l’import concedit 
en una subvenció a l’Ajuntament de Pratdip (Baix Camp) en el marc de la Llei 3/2009, 
de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
314-05734/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuració d’aigües residuals a 
Pratdip (Baix Camp)
314-05735/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’una depuradora tan-
cada a la urbanització Les Planes del Rei, de Pratdip (Baix Camp)
314-05736/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua a l’Ajuntament de Pratdip (Baix Camp) de posada en funcionament 
de la depuradora tancada de la urbanització Les Planes del Rei
314-05737/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la independència i neutralitat dels 
mitjans gestionats per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-05738/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a fiscalitzar les 
operacions de la Caixa de Solidaritat
314-05739/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes sobre fiscalitat rebu-
des de la Caixa de Solidaritat i dels seus beneficiaris
314-05740/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració d’aplicar una mora-
tòria de l’impost sobre successions i donacions en el cas de la Caixa de Solidaritat
314-05741/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri pel qual una donació no 
tributa a l’Agència Tributària de Catalunya si els intervinents signen un document en 
què declaren que és un préstec
314-05742/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que expor-
ten al mercat britànic
314-05743/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor de les exportacions al 
mercat britànic el 2018
314-05744/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor de les exportacions al mer-
cat britànic entre el gener i el setembre del 2019
314-05745/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’empreses que exporten 
llurs productes al Regne Unit
314-05746/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que han sol-
licitat informació en el web del Departament d’Empresa i Coneixement sobre el Brexit
314-05747/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses catalanes 
establertes al Regne Unit que s’han informat sobre l’impacte del Brexit en el web 
obert pel Departament d’Empresa i Coneixement
314-05748/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’empreses que han sol·li-
citat informació al Departament d’Empresa i Coneixement sobre l’impacte del Brexit
314-05749/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autònoms que han sol-
licitat informació al Departament d’Empresa i Coneixement sobre l’impacte del Brexit
314-05750/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de diligències arran de 
les coaccions a una periodista durant la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a 
Barcelona
314-05751/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació dels responsables de 
les coaccions als treballadors de mitjans de comunicació durant les manifestacions
314-05752/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments de manteniment 
de l’ordre als organitzadors de manifestacions com la de l’1 d’octubre de 2019
314-05753/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses contra els 
responsables de mantenir l’ordre durant la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a 
Barcelona
314-05754/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació dels responsables 
de les coaccions a una periodista durant la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 
a Barcelona
314-05755/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un expedient sanciona-
dor als convocants de la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
314-05756/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’una cartera de ser-
veis de salut mental
314-05757/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores planificades i 
cobertes pels treballadors dels programes de suport a l’atenció primària de la xarxa 
de salut mental del 2017 al primer semestre del 2019
314-05758/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores planificades i 
cobertes pels treballadors dels centres de salut mental d’adults del 2017 al primer 
semestre del 2019
314-05759/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores planificades i 
cobertes pels treballadors dels centres de salut mental infantil i juvenil del 2017 al 
primer semestre del 2019
314-05760/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores planificades i 
cobertes pels treballadors de la Unitat de Crisi per a Adolescents del 2017 al pri-
mer semestre del 2019
314-05761/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores planificades i 
cobertes pels treballadors de les unitats de referència en psiquiatria infantil i juvenil 
del 2017 al primer semestre del 2019
314-05762/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores planificades i 
cobertes pels treballadors de les unitats d’hospitalització d’aguts i subaguts i de 
llarga estada del 2017 al primer semestre del 2019
314-05763/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de la partida per 
a salut mental del 2017 i el 2018
314-05764/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre unes declaracions de la consellera 
de Cultura en què va emprar l’expressió «raça catalana»
314-05765/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Cultura creu que 
els catalans són racialment diferents
314-05766/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques distintives de 
la «raça catalana» a què va fer referència la consellera de Cultura
314-05767/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la datació antropològica de la «raça 
catalana» a què va fer referència la consellera de Cultura
314-05768/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients administra-
tius arran de les inspeccions fetes per l’Agència Catalana de Consum als domicilis 
de famílies vulnerables en què s’han tallat els subministraments bàsics
314-05769/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos resolts pel 
Departament d’Economia i Hisenda amb relació a les sancions per talls dels sub-
ministraments bàsics
314-05770/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sentències judicials 
desfavorables per al Departament d’Economia i Hisenda amb relació a les sancions 
a les empreses subministradores de serveis bàsics
314-05771/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sentències judicials 
favorables amb relació a les sancions a les empreses subministradores de serveis 
bàsics
314-05772/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a intervencions 
quirúrgiques a l’Hospital de Campdevànol
314-05773/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la derivació de pacients de l’Hos-
pital de Campdevànol a altres centres hospitalaris
314-05774/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les especialitats mèdiques en què 
la manca de professionals obliga a derivar pacients de l’Hospital de Campdevànol
314-05775/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’abastament d’aigua del 
Port de la Selva (Alt Empordà)
314-05776/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de l’aqüífer del Port 
de la Selva (Alt Empordà)
314-05777/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua al Port de la 
Selva (Alt Empordà) els estius
314-05778/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua al Port de la 
Selva (Alt Empordà) en el període 2015-2018
314-05779/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes sobre la situació del 
subministrament d’aigua al Port de la Selva (Alt Empordà)
314-05780/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost salarial de la plantilla de la 
Xarxa de Salut Mental i Addiccions
314-05781/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han presentat al·le-
gacions al Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial
314-05782/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les qüestions plantejades per les 
al·legacions al Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial
314-05783/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a respondre les al·le-
gacions al Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial
314-05784/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del procés d’exposició 
pública del Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial
314-05785/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de la renda garan-
tida de ciutadania que han generat un pagament a l’agost de 2019
314-05786/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la 
renda garantida de ciutadania a l’agost de 2019
314-05787/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients oberts i de 
beneficiaris de la renda garantida de ciutadania a l’agost de 2017
314-05788/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els sector agroalimen-
tari dels aranzels que l’Administració dels Estats Units d’Amèrica vol aplicar a les 
importacions d’aquest sector
314-05789/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a 
fer front a l’aplicació d’aranzels per l’Administració dels Estats Units d’Amèrica a les 
importacions del sector agroalimentari
314-05790/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant 
l’aturada de l’activitat de l’empresa OSSA, subcontractada per Acciona i Copcisa 
per a les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell
314-05791/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’interès que ha demostrat pel que 
ha passat amb els treballadors de l’empresa OSSA, subcontractada per Acciona i 
Copcisa per a les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell
314-05792/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 85
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’alguna variació en la 
data de finalització de les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell
314-05793/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de l’adjudicació de 
les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell
314-05794/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els treballadors d’una 
obra pública de la Generalitat no cobrin
314-05795/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit la comissió de segui-
ment de les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, per a informar el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la situació i l’estat de les obres
314-05796/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb els impulsors 
de la reobertura de la central tèrmica de Cercs (Berguedà)
314-05797/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa impulsora de la re-
obertura de la central tèrmica de Cercs (Berguedà) ha presentat la declaració d’im-
pacte ambiental
314-05798/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l’Ajuntament de 
Cercs (Berguedà) pel projecte de l’empresa EmSpain Waste&Treament de reobrir la 
central tèrmica
314-05799/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de l’empresa EmSpain 
Waste&Treatment de reobrir la central tèrmica de Cercs (Berguedà)
314-05800/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que ni l’Ajuntament de Cercs 
(Berguedà) ni l’empresa impulsora de la reobertura de la central tèrmica no li hagin 
presentat el projecte ni s’hi hagin posat en contacte
314-05801/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència de reobrir la cen-
tral tèrmica de Cercs (Berguedà) amb les polítiques d’acció climàtica i de transició 
energètica que proposa
314-05802/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’alinearà amb l’empresa impul-
sora de la reobertura de la central tèrmica de Cercs o de la Plataforma Antiincine-
radora de Cercs, al Berguedà
314-05803/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les restes humanes trobades en 
la prospecció del golf de Roses segons l’estudi cartogràfic del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que es va presentar el 21 de març de 2019
314-05804/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a documentar les 
restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses segons l’estudi car-
togràfic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que es va 
presentar el 21 de març de 2019
314-05805/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 96
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les anàlisis d’ADN de les restes 
humanes trobades en la prospecció del golf de Roses segons l’estudi cartogràfic 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que es va presentar 
el 21 de març de 2019
314-05806/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha informat el sistema unificat 
de persones desaparegudes i restes humanes sense identificar de les restes hu-
manes trobades en la prospecció del golf de Roses segons l’estudi cartogràfic del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que es va presentar el 
21 de març de 2019
314-05807/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb la Plataforma 
per la Llengua en l’elaboració del segell de producte lingüísticament responsable
314-05808/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del menjador escolar al Baix Penedès durant el curs 2018-2019
314-05809/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del menjador escolar a l’Alt Camp durant el curs 2018-2019
314-05810/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del menjador escolar al Baix Camp durant el curs 2018-2019
314-05811/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del menjador escolar al Tarragonès durant el curs 2018-2019
314-05812/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del menjador escolar a les Terres de l’Ebre durant el curs 2018-2019
314-05813/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del transport escolar a l’Alt Camp durant el curs 2018-2019
314-05814/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del transport escolar al Baix Camp durant el curs 2018-2019
314-05815/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del transport escolar al Baix Penedès durant el curs 2018-2019
314-05816/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del transport escolar al Tarragonès durant el curs 2018-2019
314-05817/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del transport escolar a les Terres de l’Ebre durant el curs 2018-2019
314-05818/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults a l’Alt Camp per al 
curs 2019-2020
314-05819/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Baix Camp per 
al curs 2019-2020
314-05820/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Baix Penedès per 
al curs 2019-2020
314-05821/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Tarragonès per 
al curs 2019-2020
314-05822/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els centres de formació d’adults 
el curs 2019-2020 a les Terres de l’Ebre
314-05823/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les di-
verses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 a l’Alt Camp
314-05824/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les di-
verses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Baix Camp
314-05825/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les di-
verses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Baix Penedès
314-05826/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les di-
verses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Tarragonès
314-05827/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les diver-
ses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 a les Terres de l’Ebre
314-05828/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la vuitena etapa 
de la volta ciclista a Espanya del 2019
314-05829/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes signats amb l’em-
presa Unipublic per a acollir la volta ciclista a Espanya
314-05830/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica a la volta 
ciclista a Espanya del 2019
314-05831/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que va posar a dispo-
sició de l’Ajuntament de Valls (Alt Camp) per a l’organització de la vuitena etapa de 
la volta ciclista a Espanya
314-05832/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 111
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els represen-
tants del Departament d’Interior i dels Mossos d’Esquadra van abandonar l’acte de 
celebració de la patrona de la Guàrdia Civil
314-05833/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el cabal 
ecològic del Ter
314-05834/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la super-
vivència del Siurana
314-05835/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió amb la Taula del Ter
314-05836/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió amb la Taula del 
Siurana
314-05837/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la pro-
tecció ambiental i evitar la sobreexplotació del Siurana
314-05838/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 114

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el contracte vigent entre 
Andreu Joan Martínez i la Corporació
325-00044/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 115

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les excedències forçoses 
vigents de treballadors de la Corporació
325-00045/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 115

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els casos de càrrecs direc-
tius que se n’han anat a exercir altres responsabilitats amb una excedència forçosa
325-00046/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 116
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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 la destrucció 
d’arbres de les banquetes del canal d’Urgell
314-04889/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 
314-04889/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04890/12 a 314-
04892/12.

Atès que les preguntes més amunt 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.

Les banquetes arbrades del Canal d’Urgell tot i que tenen un interès natural i 
paisatgístic molt elevat, no estan, en el seu conjunt, catalogades com a espais na-
turals, encara que algunes es troben integrades parcialment en espais de la Xarxa 
Natura 2000 i també hi ha trams declarats bens culturals d’interès local per alguns 
ajuntaments.

En el cas concret, es va demanar al Cos d’Agents Rurals que fessin una inspecció 
a la zona i únicament van observar una actuació que es va fer fa uns anys, 2-3 mí-
nim, a la banqueta vora de Bellvís, on es va tallar els plataners vells i es va tornar a 
replantar amb plataners joves.

D’altra banda, també ja fa un temps, es va trobar, fora de la banqueta, algun ar-
bre amb forats al tronc on possiblement s’hi havia abocat algun producte químic. 
Davant dels fets, els Serveis Territorials es van posar en contacte amb la Casa Canal 
de la Comunitat de Regants del canal d’Urgell que va informar que s’havien trobat 
alguns arbres morts per múltiples causes i els havien substituït per altres de nous.

La Comunitat de regants del canal d’Urgell va expressar la seva voluntat de de 
conservar, respectar i inclús recuperar les arbredes existents a les banquetes de Ca-
nal i en aquest sentit, s’ha ofert la col·laboració del Departament de Territori i Soste-
nibilitat per l’assessorament en matèria de Biodiversitat i medi natural.

Cal precisar que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
intervé en aquells projectes que compleixen amb els requisits de l’Annex II de la 
Llei 24/2013 d’avaluació ambiental. En aquests casos es fa una avaluació ambiental 
simplificada. Així doncs, tot i que no estem davant de cap projecte inclòs en aquest 
Annex, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través dels Serveis Territorials 
de Lleida es mantenen contactes amb el Canal d’Urgell per tal d’abordar conjunta-
ment la situació, les causes i les actuacions a realitzar per a la protecció de les ban-
quetes arbrades.

Barcelona, 3 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció que la 
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat dona als arbres de les 
banquetes del canal d’Urgell
314-04890/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir 
una investigació sobre la destrucció d’arbres de les banquetes del 
canal d’Urgell
314-04891/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
reunions amb la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell i amb els 
ens municipals i mediambientals del Pla d’Urgell sobre la destrucció 
d’arbres de les banquetes del canal d’Urgell
314-04892/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels 
ingressos generats per la taxa turística
314-05036/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 
314-05036/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-05038/12.

Atès que les preguntes indicades més amunt fan 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 
proporcionar una major cohesió a la informació.

La llei d’acompanyament del pressupost 2017 va portar a haver de transferir de 
la recaptació generada un 50% en lloc del 30% anterior directament als ens locals. 
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En aquell moment, el Govern va manifestar la seva contrarietat en aquest sentit, no 
pel fet de compartir més recursos amb els ens locals, sinó pel fet que el 79,76% de la 
recaptació, i per tant de la transferència, es genera i es rep en només 15 municipis.

Des del Govern es posa de relleu que l’increment de 20 punts té un gran efecte en 
molt pocs municipi, quinze, mentre que per la resta que són majoria no és tant o gai-
re rellevant. I és precisament en aquesta resta on l’actuació del Govern per afavorir 
polítiques de reequilibri s’ha vist debilitada, amb una reducció de més d’11 milions 
d’euros en el seu pressupost.

Un bon exemple d’aquesta afectació, i en trobaríem d’altres, són les dotacions al 
programa dels plans de foment de turisme, línia de subvencions del Departament 
d’Empresa i Coneixement destinada precisament als ens locals. El 2016 es van des-
tinar 6,3 milions d’euros i es van atendre 23 projectes d’ens locals d’entre les 73 
propostes rebudes. El 2017, amb l’afectació pressupostària abans explicada només 
es van poder dedicar 3 milions d’euros i es van atendre 11 projectes d’entre les 76 
peticions rebudes. El 2018 es va recuperar lleugerament el pressupost però encara 
es feia sentir l’afectació, destinant 4,6 milions d’euros a 16 projectes d’entre les 71 
peticions rebudes.

Per tot plegat es fa evident que l’enorme concentració de la recaptació de l’impost 
en pocs ens locals ha anat en detriment de les accions de redistribució i reequilibri 
impulsades pel Govern cap a la resta de municipis catalans.

Amb tot, en aquest moment el Govern de la Generalitat no preveu la modificació 
de l’impost turístic.

Aquesta informació, i de manera més extensa, va ser exposada pel director gene-
ral de Turisme en la compareixença del passat 3 d’octubre a la Comissió d’Empresa 
i Coneixement del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 4 d’octubre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la 
distribució dels ingressos generats per la taxa turística
314-05038/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05036/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
de la restauració de la torre medieval d’Ivorra (Segarra)
314-05039/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 314-05039/12 us in-
formo del següent:
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En data 2 de febrer de 2011 la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Lleida va analitzar el Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació i consolidació es-
tructural de la Torre de l’antic Castell d’Ivorra. Concretament l’acord va ser el se-
güent: aprovar en el que es refereix a les tasques d’arqueologia, consolidació de murs 
i correcció de patologies; cal però, que durant l’actuació s’aprofundeixi en l’estudi 
dels paraments de la torre per tal d’establir les seves fases històrico-constructives, 
així com desenvolupar un exhaustiu estudi històric sobre l’edifici, per complemen-
tar els resultats de la intervenció arqueològica. Serà necessari posar en consideració 
d’aquesta Comissió aquestes dades i la proposta resultant per tal que es puguin va-
lorar els temes d’accessos i circulacions.

En data 5 d’abril de 2013, una vegada comencen les obres, els tècnics dels Ser-
veis Territorials de Lleida emeten un informe arran d’una visita d’inspecció realit-
zada. En aquest informe es detecten irregularitats i es manifesta que cal tornar a 
passar nova proposta per la Comissió per a l’anàlisi de les actuacions realitzades i 
que incorpori, si s’escau, les mesures correctores adients.

En data 30 d’abril de 2013 la cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la 
Direcció General de Patrimoni adreça un escrit a l’Alcalde d’Ivorra, en el qual es 
demana informació i justificació sobre les obres que s’estan realitzant a la Torre, a la 
vista del l’informe tècnic esmentat anteriorment i que se li envia en annex.

En data 4 de setembre de 2013 es presenta a la Comissió la modificació del Pro-
jecte bàsic i d’execució de rehabilitació i consolidació estructural de la Torre de 
l’antic Castell d’Ivorra. Concretament l’acord va ser el següent: aprovar aquest expe-
dient, amb la següent condició: que les correccions del sòcol i parts baixes de murs, 
així com textures i colors de paraments, siguin sotmesos a seguiment per part de la 
Direcció General.

A petició de l’Ajuntament d’Ivorra, l’arquitecte dels Serveis Territorials de Cul-
tura a Lleida realitza una visita d’inspecció en data 13 d’agost de 2018, juntament 
amb l’Alcalde, l’arquitecte municipal i l’arquitecte redactor del projecte i director 
de les obres. Es constata el mal estat de conservació del coronament de la torre, i la 
necessitat de mantenir les mesures de seguretat adients per evitar risc de danys a les 
persones: mallat i bastida de túnel.

Es demana a l’Ajuntament que, al més aviat possible, es redacti una proposta 
valorada d’intervenció per solucionar les patologies actuals i les seves causes, que 
haurà de ser analitzada per la Comissió Territorial de Cultura.

Barcelona, 25 de setembre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i la 
supervisió del projecte de restauració de la torre d’Ivorra (Segarra)
314-05040/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 314-05040/12 us in-
formo del següent:

Els criteris seguits per donar l’autorització al Projecte de restauració de la Torre 
d’Ivorra són els que estan establerts a la normativa de patrimoni cultural, concreta-
ment a l’article 35.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural, i 



BOPC 442
18 d’octubre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 19 

seguint el procediment establert al Decret 276/2005, de 27 de desembre de les co-
missions territorials del patrimoni cultural.

Barcelona, 25 de setembre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
Ministeri de Foment i del Departament de Cultura en la valoració, 
l’autorització i la supervisió dels projectes de restauració de 
patrimoni subvencionats pel Ministeri
314-05041/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 314-05041/12, us 
informo del següent:

La Comissió Mixta de l’1,5% Cultural, presidida pel secretari de Estado de In-
fraestructuras, Transporte y Vivienda i formada per representants del Ministerio de 
Fomento i del Ministerio de Cultura y Deporte, és qui formula i eleva al ministre 
de Fomento la proposta de finançament a càrrec de l’1,5% cultural, a partir de les 
peticions presentades. A partir d’aquí, el ministre de Fomento signa una resolució 
provisional la qual permet continuar amb el procediment fins l’adopció de la resolu-
ció definitiva que estarà condicionada a l’aprovació dels projectes i a les aportacions 
financeres compromeses.

Atès que les actuacions finançades amb l’1,5% cultural incideixen sobre béns 
declarats béns culturals d’interès nacional (BCIN), d’acord amb l’art. 34.1 de la Llei 
9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, correspon al Departament de 
Cultura autoritzar les obres, en el termini establert per reglament i prèvia a la con-
cessió de la llicència municipal. L’art. 2.1.a del Decret 276/2005, de 27 de desembre, 
de les comissions territorials del patrimoni cultural, determina que aquesta atribució 
l’assumeix la comissió territorial del patrimoni cultural de la demarcació dels ser-
veis territorials corresponents.

Cas que les administracions públiques beneficiaries de l’ajut de l’1,5% cultural 
aportin cofinançament provinent de l’1% cultural català gestionat pel Departament 
de Cultura, o provinent de programes estratègics confeccionats pel propi Departa-
ment, la supervisió del projecte de restauració (en la fase de redacció) i el seguiment 
de l’obra es fa, de forma expressa, des del Departament de Cultura.

No és el cas de l’actuació a la Torre d’Ivorra, que s’ha executat amb les aportacions 
del Ministerio de Fomento, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i 
de l’institut d’Estudis Ilerdencs, als qui correspon la comprovació de l’execució de les 
obres.

Barcelona, 25 de setembre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a aturar la degradació de la torre d’Ivorra (Segarra)
314-05042/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 314-05042/12 us in-
formo del següent:

A la reunió mantinguda a Ivorra el 25 d’octubre proppassat, a la que hi van as-
sistir el tècnic redactor del projecte, la tècnica municipal, l’Alcalde d’Ivorra i l’ar-
quitecte dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, es va acordar que es revisaria 
la proposta d’intervenció en el coronament de la torre i es presentaria novament a la 
Comissió Territorial, juntament amb l’informe del tècnic municipal.

En data 23 de maig proppassat, l’Ajuntament d’Ivorra comunica a la Comissió Ter-
ritorial que ha procedit, per una banda, a la col·locació d’una tanca perimetral de pro-
tecció, i per una altra, a adjudicar a un arquitecte forense el servei relatiu a la diagnosi i 
dictamen per detectar l’abast de la responsabilitat de la patologia sorgida a la finalitza-
ció de les obres. Quan es tingui aquest dictamen es redactarà la proposta d’intervenció.

Aquesta nova proposta s’enviarà a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de Lleida, per a la seva anàlisi i, si s’escau, la seva aprovació.

Pel que fa als ajuts, cal esmentar que s’han publicat al DOGC de 15 de juliol de 
2019 les bases específiques de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i 
conservació d’immobles de notable valor cultural durant el període 2019-2021, i la 
convocatòria ha estat publicada en el DOGC de 22 de juliol.

Barcelona, 25 de setembre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no ha complert una resolució sobre la instal·lació de pantalles 
acústiques a la carretera C-32 al pas per Premià de Dalt (Maresme)
314-05085/12

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
05085/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05086/12 i 314-05087/12.

Atès que les preguntes més amunt 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 
proporcionar una major cohesió a la informació.

Durant l’any 2018, el Govern, mitjançant la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat va elaborar un estudi previ 
a partir del qual es deduïa la necessitat d’efectuar estudis específics per a cada cas 
concret atesos els condicionants orogràfics i geomètrics complexos de cada indret 
determinat.
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Mentrestant s’han executat diferents apantallaments acústics en varis indrets del 
Maresme afectats per l’autopista C-32, en concret a Calella, Mataró, el Masnou, 
Alella i Montgat.

Per al cas concret de Premià de Dalt i ateses les seves condicions en el tram afec-
tat, situat entre el PK 89,240 i 91,670, caldrà de forma prèvia l’elaboració d’un estu-
di acústic de detall, en base al qual es determinaran les actuacions que, si s’escau, 
calgui adoptar. Els òrgans de gestió de l’autopista C-32 (la Direcció General d’In-
fraestructures de Mobilitat i la Subdirecció General de Relacions amb les Empreses 
Gestores d’Infraestructures i Serveis de Mobilitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat) no tenen coneixement de cap Acord de Ple de l’Ajuntament de Pre-
mià de Dalt en referència a la petició de pantalles acústiques al seu terme municipal.

Barcelona, 10 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’instal·lar pantalles acústiques a la carretera C-32 al pas per Premià 
de Dalt (Maresme)
314-05086/12

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05085/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comunicacions 
amb l’Ajuntament de Premià de Dalt (Maresme) amb relació a la 
inversió per a instal·lar pantalles acústiques a la carretera C-32
314-05087/12

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05085/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
d’actuació i informació amb relació a l’incendi de la fàbrica de Miasa, 
de Tarragona
314-05093/12

Proponent: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 314-05093/12 i 314-
05097/12, us informo del següent:

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

En relació amb l’incendi a l’empresa Miasa de Tarragona de 7 de juliol de 2019, 
els protocols d’actuació i informació a la ciutadania van ser els previstos per la fase 
d’alerta del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, Plaseqcat, 
d’acord al que estableixen els seus apartats 4.3. (procediments d’actuació) i 4.5. (me-
sures de protecció a la població). Concretament:

– Difusió de la informació a través del Cecat amb el pla de trucades previst, in-
formant i mobilitzant al cap del Grup d’Intervenció, ajuntaments afectats, Consell 
Assessor i Gabinet d’Informació i seguiment de l’evolució de l’emergència, d’acord 
al que preveu l’apartat 4.3.3. del Plaseqcat per a accidents de categoria 1 important 
i activació del pla en fase d’alerta.

– Informació a la població a través de comunicats elaborats pel Gabinet d’In-
formació del Plaseqcat i dels mitjans de comunicació, incloent els d’àmbit local, 
adequant la informació a la gravetat de l’accident per evitar reaccions desproporcio-
nades entre la població, tal i com estableix l’apartat 4.5.5. del Plaseqcat. Més concre-
tament, el Gabinet d’Informació del Plaseqcat va informar des del primer moment i 
constantment a través de xarxes socials i dels mitjans de comunicació per traslladar 
un missatge clar a la població quant als riscos existents en cada moment, actualit-
zant dades constantment. Es van elaborar notes de premsa i es va fer dues atencions 
a mitjans de comunicació a la seu de l’edifici 112 de Reus per motiu de l’activació 
del pla. El Gabinet d’Informació del Plaseqcat es va coordinar en tot moment amb el 
Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Tarragona i de la Delegació del Govern 
de la Generalitat a Tarragona.

A més, el Cecat va informar als ajuntaments de la zona i, en el cas concret de 
l’Ajuntament de Tarragona, que va activar el seu pla municipal de protecció civil, es 
va coordinar la informació prevista als elements vulnerables per transmetre que no 
hi havia ordre de confinament.

L’incendi es va classificar com a categoria 1 important, d’acord al que s’estableix 
a l’apartat 1.3 del Plaseqcat.

Barcelona, 3 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la categoria del 
Plaseqcat amb què s’ha qualificat l’incendi de l’empresa Miasa, de 
Tarragona
314-05097/12

Proponent: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05093/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de 
vigilància ininterrompuda en diverses seus judicials
314-05099/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 314-05099/12, 314-
05100/12, 314-05101/12 i 314-05102/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes indicades més amunt 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

El dispositiu Toga, vigent des del mes d’abril de 2018, se centra en la protecció 
dels edificis i espais de l’Administració de Justícia a Catalunya, entre els quals des-
taquen l’Audiència Provincial de Barcelona, el Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC), la Ciutat de la Justícia i la Fiscalia General de Catalunya.

El 7 de desembre de 2018, la Comissió Permanent del Consell General del Poder 
Judicial va sol·licitar un pla integral de protecció dels jutges i magistrats i de les seus 
judicials catalanes. Per aquesta raó, la Prefectura de la Policia va reforçar el disposi-
tiu Toga per estendre la protecció a l’esfera personal dels membres de la Judicatura i 
de la Fiscalia, prevenir incidents de tota índole que es poguessin produir i, en el seu 
cas, oferir una resposta àgil i coordinada dels serveis policials.

Posteriorment, i atenent al requeriment del president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de 6 de febrer de 2019, en què s’ordenava al comissari en cap 
del cos de Mossos d’Esquadra dotar de vigilància policial presencial i permanent a 
les seus judicials, es va ordenar garantir la presència física, fixa i permanent, d’una 
dotació policial uniformada a totes les seus judicials de les Audiències Provincials 
i dels quaranta-nou partits judicials de Catalunya durant tots els torns de treball. 
Aquesta presència física, fixa i permanent a les seus judicials es va dur a terme des 
del mateix dia 6 de febrer de 2019.

En data 13 de maig de 2019, el president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va adreçar al comissari en cap de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) una nova comunicació sobre la custòdia i la seguretat de les 
seus judicials a Catalunya, en la qual s’informava que la Sala de Govern del TSJC 
havia valorat l’oportunitat de rebaixar la intensitat de la vigilància policial presen-
cial durant les hores d’obertura de les oficines judicials, sense perjudici del mante-
niment del mateix disseny i l’actual dimensió dels dispositius policials (vigilància 
presencial) durant les restants hores i tots els dies no laborables. El comunicat del 
president del TSJC també indicava excloure d’aquesta nova mesura les seus judicials 
en les quals es mantingués la intensitat del risc a criteri policial. En el mateix es-
crit, el president del TSJC va disposar que des del dia 15 de maig de 2019 es retirés 
la vigilància policial presencial durant les hores d’obertura de les oficines judicials, 
és a dir, de 8 a 15 hores els dies laborables, excepte a les seus judicials del Palau de 
Justícia, a la Ciutat de la Justícia i en els jutjats del Vendrell, Gandesa, Balaguer, 
Cervera, Solsona i Berga.

Consegüentment, la PG-ME ha adequat el dispositiu de seguretat al requeriment 
del president del TSJC i es mantindrà fins que aquesta mateixa autoritat ordeni fina-
litzar o modificar el dispositiu vigent per garantir la seguretat de les seus judicials 
i el personal al seu servei, sense que correspongui fer cap mena de valoració sobre 
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la idoneïtat del dispositiu, sobre com s’ha de dur a terme ni sobre qualsevol altre as-
pecte relatiu a la seguretat de les seus judicials a Catalunya.

Finalment, esmentar que la PG-ME fa el seguiment de les hores dedicades al 
dispositiu TOGA durant tot el període de la seva vigència i dels incidents que s’han 
produït arreu del territori de Catalunya durant el desenvolupament d’aquest servei 
de protecció a les seus dels edificis judicials.

Per la seva banda, el Departament de Justícia va respondre amb eficàcia i celeri-
tat a les pintades i llançament de fems que es van produir el passat 4 de febrer con-
tra una vintena de seus judicials a Catalunya. La rapidesa amb què es va reaccionar 
en l’àmbit dels accessos i la neteja de les instal·lacions va permetre el funcionament 
normal dels jutjats afectats. Amb posterioritat, el Departament va aprovar el Proto-
col de coordinació per garantir el funcionament normal dels equipaments judicials 
en el supòsit d’accés principal no practicable, un protocol intern per garantir una 
resposta igualment ràpida i efectiva en possibles futures incidències que es pogues-
sin produir en els jutjats d’arreu de Catalunya.

El Departament de Justícia considera suficients i adients aquestes mesures per 
respondre davant hipotètiques incidències. És per aquest motiu, tal i com es va ma-
nifestar en la compareixença de la consellera de Justícia al Parlament l’11 de juliol 
de 2019, que l’operatiu de seguretat permanent i intensiva exigida pel TSJC directa-
ment a la prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra és inadequada i suposa un destí 
ineficient de recursos humans en l’àmbit de la seguretat ciutadana quan les neces-
sitats de prestació d’aquest servei públic són elevades i requerides de forma intensa 
per la ciutadania.

Barcelona, 3 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’aixecament 
definitiu del dispositiu de vigilància ininterrompuda en diverses seus 
judicials
314-05100/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05099/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha disminuït el 
risc que justificava el dispositiu de vigilància ininterrompuda en 
diverses seus judicials
314-05101/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05099/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels 
danys causats pels atacs a seus judicials al febrer del 2019 i el cost 
de l’Operació Toga
314-05102/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05099/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Comissió 
Interdepartamental sobre Despoblament Rural
314-05131/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 314-05131/12 us in-
formo del següent:

Acord GOV/120/2017, d’1 d’agost, de creació de la Comissió Interdepartamental 
sobre Despoblament Rural, defineix la composició de la Comissió:

3. La Comissió té la composició següent:
3.1. La Presidència, que és exercida per la persona titular del departament com-

petent en matèria de desenvolupament rural.
3.2. Les vocalies, que són exercides per un/a representant amb rang mínim de 

director/a general o assimilat, designat/ada per les persones titulars dels departa-
ments i entitats públiques relacionats seguidament:

a) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
b) Departament de Territori i Sostenibilitat, amb dues vocalies.
c) Departament de Salut.
d) Departament d’Ensenyament.
e) Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
f) Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
g) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
h) Departament de Cultura.
i) Departament d’Interior.
j) Departament d’Empresa i Coneixement.
k) Departament de la Presidència.
l) Agència de l’Habitatge de Catalunya.
m) Institut Català de les Dones.

La Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural ha realitzat els se-
güents treballs:

Des de la seva creació en la reunió inicial de 8 setembre 2017 s’han fixat els ob-
jectius i s’han creat 3 grups de treball amb l’objectiu de redactar un informe de la 
situació actual del despoblament a Catalunya per tal de prendre decisions per l’esta-
bliment de les polítiques públiques adients.

Els grups de treball de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Ru-
ral són:
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Grup 1: Polítiques Generals: temàtiques transversals necessàries per equiparar 
els serveis de la vida del medi rural a les condicions de l’àmbit urbà.

Grup 2: Mobilitat i serveis: temàtiques relacionades amb les infraestructures de 
mobilitat i serveis necessaris al medi rural.

Grup 3: Observatori sòcio-econòmic: analitza les dades soci-econòmiques i d’al-
tres àmbits del medi rural.

La Comissió Interdepartamental de Despoblament Rural es va constituir en 
compliment a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya 114/XI sobre la despo-
blació a les zones rurals, on es relacionen els seus objectius:

– Impulsar un espai de debat i reflexió sobre la despoblació a determinades zones 
de Catalunya, amb la participació de les diverses administracions públiques, entitats 
i persones expertes per a elaborar una diagnosi compartida del fenomen que permeti 
cercar possibles solucions al problema de la despoblació i el desequilibri demogràfic 
i territorial de Catalunya.

– Coordinar l’elaboració d’un informe, amb les aportacions dels diversos depar-
taments concernits, en què s’avaluï la situació actual de despoblació d’algunes zones 
rurals i es proposin mesures concretes, en els aspectes en què tinguin competència, 
per a ajudar a fixar-hi la població, amb una atenció especial a les àrees de salut, en-
senyament, afers socials, empresa, obra pública i agricultura, entre altres.

– Impulsar una línia de treball prioritària i específica sobre polítiques d’igualtat 
a les zones rurals.

– Elaborar i presentar una proposta concreta de millora de la coordinació i la 
cooperació interadministratives entre tots els nivells de l’Administració pública que 
actuen a les zones rurals de Catalunya per a impulsar un sector públic descentralit-
zat, racional i proper als ciutadans, que eviti nombrosos desplaçaments i perjudicis 
innecessaris als pobles més allunyats.

En les pròximes reunions de la Comissió es fixarà el calendari i les actuacions 
concretes a realitzar. Val a dir, que les línies de treball per reduir el despoblament al 
medi rural seran a mitjà i llarg termini.

La propera i tercera convocatòria està prevista per la primera quinzena de no-
vembre.

Barcelona, 9 d’octubre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema 
informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05141/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 314-05141/12 a 314-
05150/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assump-
te i, per con-següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El sistema de la Borsa de Treball de l’ICS dóna resposta al Pacte de Selecció 
Temporal (Borsa de Treball) que està denunciat pels sindicats signants i que des del 
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31 de desembre de 2018 ja no és vigent. El Sistema de Gestió de Recursos Humans 
de l’ICS (SGRH) incorpora el mòdul de Selecció Temporal a partir del Pacte signat 
en Mesa Sectorial l’any 2008. En aquests anys de funcionament, la valoració del sis-
tema informàtic, que permet la gestió de la Borsa de Treball és positiva, ateses les 
millores que aporta respecte del sistema anterior.

Aquestes millores són l’obertura permanent de la borsa de treball 24 hores al dia, 
els 365 dies de l’any, l’accés telemàtic dels candidats, el registre oficial telemàtic de 
sol·licituds, la seva transparència, la valoració de mèrits d’acord amb els barems pu-
blicats en els diaris oficials, la incorporació de l’avaluació de l’acompliment per part 
dels comandaments, l’actualització de puntuacions mitjançant baremacions periòdi-
ques, l’accés a la informació derivada de la gestió de la Borsa de Treball dels tècnics 
de selecció designats per sindicats signats del Pacte de Selecció Temporal, etcètera. 
Aquesta valoració global positiva no és incompatible amb el convenciment de la ne-
cessitat d’actualitzar i renovar els sistemes d’informació de recursos humans, com 
ha estat la recent renovació dels servidors i del programari base que utilitza l’SGRH 
i que ha permès millorar aquest any el rendiment dels processos. Així doncs, si bé la 
valoració global de l’aplicació que dóna suport a la gestió de la Borsa de Treball és 
positiva, algunes de les modificacions efectuades en el sistema han generat incidèn-
cies de caràcter temporal (les primeres incidències es detecten en el mes de febrer 
de 2018) en el funcionament de l’aplicació, les quals ja han està resoltes.

Les incidències detectades van afectar a la Borsa de Treball en el seu conjunt. 
No hi ha distinció de categories doncs es tracta d’incidències en el sistema de càlcul 
i de la seva comunicació per mitjà dels llistats de puntuació. D’acord amb les dades 
de la darrera baremació, el nombre d’inscrits era de 46.621 persones amb un total de  
65.000 baremacions, i és que una persona pot fer la inscripció en més d’una catego-
ria i en més d’un àmbit.

La darrera modificació dels barems de mèrits de selecció definitiva (d’aplicació a 
partir de l’any 2018 i que són la base de la valoració de mèrits en selecció temporal) 
i la introducció de nous mèrits a valorar, és un dels motius tècnics que van dificul-
tar el correcte funcionament de la borsa de treball. Aquests factors van suposar un 
increment de la complexitat del sistema de valoració portant-lo al límit de la seva 
capacitat. El sistema de valoració actual abasta la totalitat de categories vigents a 
la Relació de Llocs de Treball (RLT) de personal estatutari de l’ICS i inclou dife-
rents tipologies de mèrits: formació reglada, formació continuada, serveis prestats, 
recerca i docència. Cada tipus de mèrit té associat una sèrie d’atributs (institucions 
on es realitza, durada, acreditació, tipus de certificació, contingut o temàtica, rol, et-
cètera). Finalment, la combinació dels tipus de mèrit, dels atributs d’aquests mèrits i 
de la categoria professional, un total d’unes 13.800 combinacions aproximadament, 
determinen si un mèrit concret puntua o no. Malgrat l’increment de la complexitat 
que han comportat aquestes modificacions des del mes de febrer de 2019, totes les 
incidències estan resoltes.

L’altre motiu de la incidència, va ser la renovació del parc de servidors de 
l’SGRH, per tal d’ampliar el rendiment del sistema, i que va implicar un necessari 
procés d’adaptació i ajust que va afectar temporalment el contingut dels llistats ge-
nerats pel sistema que no recollien la totalitat de persones. Aquesta incidència en 
els llistats no va afectar en cap moment la vigència de les inscripcions i per tant, en 
cap moment es va perdre informació sobre les persones inscrites en borsa, que han 
mantingut en tot moment el seu accés al sistema.

Des de l’ICS s’han plantejat diverses accions per a la resolució de les incidèn-
cies de gestió de la Borsa de Treball des de diversos punts de vista, a banda de la 
resolució de les incidències produïdes i l’estabilització del sistema. Així, des del 
punt de vista tecnològic, s’ha dut a terme l’actualització i ampliació de la capacitat 
i rendiment dels servidors del sistema de gestió de recursos humans, la renovació 
del programari base del sistema (bases de dades) implementats aquest any 2019 i el 
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desenvolupament d’un sistema que permeti l’accés a la borsa mitjançant els navega-
dors més utilitzats (fins ara només s’hi podia accedir mitjançant Internet Explorer) 
que s’ha posat en producció al mes de juliol d’aquest mateix any. Des del punt de 
vista del programari, s’ha treballat en la redefinició de l’arquitectura del sistema de 
valoració de mèrits per fer-lo més adaptable a les modificacions normatives que són 
freqüents en l’àmbit de l’administració pública. I, des del punt de vista funcional, 
s’ha dut a terme la simplificació en la valoració de mèrits, deslligant-la dels barems 
dels processos de selecció permanent, iniciativa que actualment es troba en fase de 
negociació en la Mesa Sectorial.

El sistema de la Borsa de Treball de l’ICS permet, des del seu origen, a tots els 
candidats comprovar la vigència de la seva inscripció, la correcció de les seves pun-
tuacions i conèixer l’ordre en la llista corresponent a la respectiva categoria i àmbit 
territorial. Tots els usuaris de la Borsa de Treball accedeixen als mèrits que tenen in-
formats en el seu currículum personal, a la seva validació i a la puntuació concreta de 
cada un d’ells en la baremació. Els mèrits no valorats també s’inclouen en el detall de 
la puntuació individual per facilitar la detecció de possibles incorreccions. Qualsevol 
incidència que afecti la puntuació pot reclamar-se a través del mateix sistema i per 
mitjà de l’estructura de gestió descentralitzada de la Borsa de Treball, tant de forma 
presencial, com telefònica o per correu electrònic. En el cas en què es produeixin er-
rades en la valoració de mèrits, no sols poden corregir-se sinó que el sistema permet 
fer un nou càlcul individual de la puntuació de la persona afectada. Aquesta puntua-
ció corregida resta en la llista oficial del sistema de forma expressa a fi que els gestors 
respectius la tinguin present en el moment de la contractació; en la següent barema-
ció, aquesta puntuació corregida desapareix en quedar corregida la puntuació oficial.

Addicionalment, les normes de funcionament de la borsa i el pacte del qual deri-
ven formen part de la informació continguda des del seu inici en la intranet corpo-
rativa de l’ICS. I, finalment, les llistes de candidats formen part de la informació 
que s’inclou en el portal de transparència de l’ICS per a cada una de les categories i 
gerències territorials de l’ICS.

L’ICS ha rebut i gestionat reclamacions per les múltiples vies de què disposen 
els candidats: Reclamacions ordinàries que poden adreçar-se per via administrativa; 
consultes, reclamacions o queixes mitjançant visites presencials, correus electrònics 
i trucades telefòniques adreçades als gestors dels serveis centrals o a les gerències 
territorials; reclamacions adreçades per mitjà del mateix sistema de gestió de recur-
sos humans; o reclamacions o escrits de les organitzacions sindicals per mitjà dels 
seus sistemes de representació.

Actualment l’empresa que gestiona el Sistema de Gestió de Recursos Humans 
(SGRH) de l’ICS, del qual en forma part el mòdul de Selecció Temporal (Borsa de 
treball), és IBM d’acord amb l’adjudicació del darrer concurs públic. Aquest concurs 
s’ha prorrogat recentment per fer front a la gestió ordinària en SGRH en espera de 
la resolució d’un de nou per al seu manteniment i la seva evolució cap a la gestió del 
talent, el coneixement i la intel·ligència col·lectiva.

D’aquesta manera, s’han resolt les incidències que es van produir i l’ICS ha adop-
tat les mesures oportunes: La renovació del parc de servidors i del programari bàsic 
del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), necessària entre d’altres per 
aconseguir una major rapidesa dels processos de baremació de Borsa de Treball; la 
millora de la comunicació amb l’usuari fent possible l’accés a l’aplicació de la Borsa 
de Treball; la revisió de totes les fórmules de càlcul de cada un dels barems vigents; 
la millora de l’arquitectura del sistema de valoració per aconseguir un sistema més 
adaptable als canvis o modificacions normatives, i la simplificació del sistema de 
valoració en l’àmbit de la negociació sindical.

Barcelona, 30 de setembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes informàtics 
del sistema de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05142/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des de la 
qual el sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català 
de la Salut conté errors
314-05143/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de la sanitat afectats pels problemes del sistema 
informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05144/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels 
problemes informàtics del sistema de la borsa de treball de l’Institut 
Català de la Salut
314-05145/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a solucionar els problemes informàtics del sistema de 
la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05146/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05141/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de 
garantir als professionals sanitaris que són a la borsa de treball de 
l’Institut Català de la Salut i que les puntuacions que hi figuren són 
correctes
314-05147/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
queixes relatives als errors del sistema informàtic de la borsa de 
treball de l’Institut Català de la Salut
314-05148/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que 
gestiona el sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut 
Català de la Salut
314-05149/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a modificar i millorar el sistema informàtic de la borsa 
de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05150/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 48050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05141/12.



BOPC 442
18 d’octubre de 2019

1.27.15. Preguntes per escrit 31 

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 el nombre de persones que 
han demanat la baixa del panel en línia de l’empresa GFK per a la 
Corporació durant el primer semestre del 2019
316-00041/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 48279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 les preguntes a respondre per escrit amb números de tramitació 316-
00041/12, 316-00042/12, 316-00043/12, 316-00044/12 i 316-00045/12, presentades per 
l’il·lustre diputat Sr. Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans: 

D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, es dona resposta agrupada a les preguntes 316-00033/12 a 316-00037/12, 
atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Resposta
Totes les dades requerides per l’il·lustre diputat fan referència al panel online 

mitjançant el qual l’empresa GfK Emer Ad Hoc Research SL obté la valoració qua-
litativa dels canals i programes de televisió, d’acord amb el contracte vigent entre 
aquesta entitat i la CCMA.

La CCMA no intervé en la composició i ni en el manteniment del panel, ni en els 
mètodes emprats per a l’obtenció de les valoracions qualitatives, ja que aquest àmbit 
de gestió correspon a l’empresa proveïdora del servei.

És per aquest motiu que les respostes que els trasllado són, literalment, les que 
GfK Emer Ad Hoc Research SL ha facilitat, atenent al requeriment de la CCMA per 
tal de respondre a les preguntes plantejades: 

Pregunta 316-00041/12: En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil 
GFK según el contrato vigente con la CCMA, ¿Cuantas personas solicitaron la baja 
del panel online de GfK durante el primer semestre de 2019? Se solicita la informa-
ción distribuida por meses y target específica.

Respuesta: Entre el l de enero y el 30 de junio de 2019 se han recibido un total 
de 46 solicitudes de baja en el panel online.

A continuación, se detalla el número de dichas bajas por meses, género y edad: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Hombre 5 2 1 3 1 3 185
Mujer 9 6 8 4 4 31
De 16 a 24 3 2 2 3 10
De 25 a 34 3 1 3 2 9
De 35 a 44 3 4 5 1 13
De 45 a 54 2 1 1 3 1 8
De 55 a 64 2 1 1 1 5
65 o más 1 1
Total 14 8 9 7 1 7 46
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Pregunta 316-00042/12: En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil 
GFK según el contrato vigente con la CCMA ¿Cuantas invitaciones y/o comunica-
ciones emitió GFK en 2018 para conformar su panel online? Se solicita información 
distribuida por meses y target específica.

Respuesta: Como ya se ha explicada en anteriores rondas de preguntas, la capta-
ción se realiza a través de diferentes canales online, y los métodos de captación han 
ido variando y complementándose a lo largo de los años. En los últimos años se ha 
hecho foca en la captación en medios sociales, dada su amplio alcance dentro de la 
población internauta. En ellos, a partir de la publicación de una comunicación, los 
interesados hacen clic y comienzan el proceso de pre-registro y verificación. Dada 
que las invitaciones no se «envían», sino que se publican y los usuarios deciden in-
teractuar con ellas o no, no es posible determinar el número de invitaciones totales 
en el periodo.

Pregunta 316-00043/12: En relación con el servicio que lleva a cabo la mercan-
til GFK según el contrato vigente con la CCMA. ¿Cuantas invitaciones y/o comu-
nicaciones emitió GFK en 2018 para conformar su panel online que no terminaran 
en la incorporación del destinatario al panel? Se solicita detalle del correspondiente 
motivo de no incorporación.

Respuesta: como se ha detallada en la pregunta anterior, no es posible determi-
nar el número de invitaciones que no concluyeron en una nueva incorporación al 
panel.

Sin embargo, hubo 88 solicitudes que no se concluyeron con la incorporación en 
el panel, por la no idoneidad del perfil de los solicitantes.

Los motivos de no incorporación ya se detallarán en una comunicación anterior, 
en respuesta a la pregunta Pregunta 316-00039/12: por no adaptarse al perfil de-
mográfico buscada en cada caso, por no ser mayores de 15 años, por no residir en 
Cataluña, por no ver la televisión de manera habitual, o por estar relacionados con 
las actividades profesionales de marketing, investigación de mercados, medios de 
comunicación o publicidad.

Pregunta 316-00044/12: En relación con el servida que lleva a cabo la mercantil 
GFK según el contrato vigente con la CCMA. ¿Cuantas invitaciones y/o comunica-
ciones emitió GFK en el primer semestre de 2019 para conformar su panel online? 
Se solicita detalle de información distribuida por meses y por target específica.

Respuesta: Como ya se ha detallada en la respuesta a la pregunta 316-00042/12, 
no es posible determinar el número de invitaciones totales en el periodo, dados los 
métodos de captación utilizados.

Pregunta 316-00045/12: En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil 
GFK según el contrato vigente con la CCMA. ¿Cuantas invitaciones y/o comunica-
ciones emitió GFK en el primer semestre de 2019 para conformar su panel online 
que no terminaran en la incorporación del destinatario al panel? Se solicita detalle 
del correspondiente motivo de no incorporación.

Respuesta: como se ha detallada en la pregunta anterior, no es posible determinar 
el número de invitaciones que no concluyeron en una nueva incorporación al panel.

En el primer semestre de 2019 hubo 9 solicitudes que no se concluyeron con la 
incorporación en el panel, por la no idoneidad del perfil de los solicitantes.

Asimismo, en la respuesta Pregunta 316-00043/12 del presente documento se 
han vuelto a detallar los motivos de la no incorporación en el panel.

Atentament,

Sant Joan Despí, 10 d’octubre del 2019
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions 
emeses el 2018 per l’empresa GFK per a formar el panel en línia de la 
Corporació
316-00042/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 48279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00041/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions 
emeses el 2018 per l’empresa GFK per a formar el panel en línia de la 
Corporació que no van acabar amb la incorporació del destinatari
316-00043/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 48279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00041/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions 
emeses el primer semestre del 2019 per l’empresa GFK per a formar 
el panel en línia de la Corporació
316-00044/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 48279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00041/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions 
emeses per l’empresa GFK el primer semestre del 2019 per a 
formar el panel en línia de la Corporació que no van acabar amb la 
incorporació del destinatari
316-00045/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 48279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00041/12.



BOPC 442
18 d’octubre de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 34

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les conclusions dels estudis de Limonium amb relació a la 
compatibilització del reg de suport a la zona del canal Segarra-
Garrigues amb la preservació dels ocells esteparis
311-01178/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 46548 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

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

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

Desde el año 2012, la empresa Limonium SL, realiza estudios de seguimiento 
del riego de soporte en las zonas de secano en el entorno del Canal Segarra Garri-
gues para analizar, tal y como exige la DIA, la posibilidad de compatibilizar el riego 
con la preservación de las aves esteparias.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿A qué conclusiones ha llegado la empresa Limonium SL tras los estudios de 

investigación que ha realizado desde el año 2012 hasta la actualidad?

Palacio del Parlamento, 12 de septiembre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de rescats per comarca fets pel Cos de Bombers de la 
Generalitat i pel Grup d’Actuacions Especials del 2015 al 2018
311-01179/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 46549 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

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

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

Las actividades lúdicas en el medio natural presentan un gran atractivo para la 
realización de diferentes actividades en función de la estación del año. Tanto el in-
cremento de la realización de actividades de ocio como de actividades deportivas 
en el medio natural, están incrementando el número de accidentes y por tanto se re-
quieren un mayor número de efectivos en los servicios de emergencias para atender 
a estas situaciones.

El cuerpo de Bombers de la Generalitat, es el que tiene competencia exclusi-
va en Cataluña sobre montaña, espacios naturales protegidos y servicios forestales 
principalmente. El Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) dispone de tres sedes 
situadas en Cerdanyola del Vallès, Olot y en la Seu d’Urgell e igualmente dispone 
de tres sedes con Grupos de Actuaciones Especiales (GRAE) con voluntarios en la 
Vall d’Aran, la Pobla de Segur y en Olot.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el número de rescates por cada comarca efectuados por el cuer-

po de Bombers de la Generalitat y por el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) 
durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018?

Palacio del Parlamento, 12 de septiembre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la campanya que la Plataforma per la Llengua farà als centres 
educatius per a potenciar l’ús de la llengua catalana
311-01189/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 47089 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 10.10.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grupo Parlamentario 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.

El sindicato Intersindical CSC mandó un mail a todos los profesores en los que 
informaba que este otoño, Plataforma per la Llengua comenzará una campaña para 
potenciar el uso del catalán en los centros escolares y que ellos serán parte activa 
de ella.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera el conseller Sr. Bargalló que dicha campaña es una forma de coac-

cionar a los alumnos para que hablen catalán durante la hora del patio?
– ¿Qué medidas piensa tomar para impedir que un sindicato separatista como 

Intersindical CSC condicione la lengua que hablan los alumnos a la hora del patio?

Palacio del Parlamento, 16 de septiembre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment de la docència en espanyol a la Universitat de Girona
311-01195/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 47809 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 10.10.2019

A la Mesa de la Comisión de Educación
Jorge Soler González, diputado del Grupo Parlamentario 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.

Hemos tenido constancia de que a un alumno de la carrera de Diseño y Desar-
rollo de Videojuegos de la Universidad de Girona le tildaron de extranjero en su 
Grado al no entender el catalán.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Garantiza la Universidad de Girona la docencia universitaria en español para 

todos los alumnos cuando la solicitan, evitando la discriminación de los hablantes 
de cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma y promoviendo 
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así los intercambios estudiantiles con otras comunidades autónomas y la presencia 
de estudiantes del Programa Erasmus?

Palacio del Parlamento, a 25 de septiembre de 2019
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’un protocol relatiu al règim lingüístic a les universitats 
catalanes
311-01196/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 47810 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 10.10.2019

A la Mesa de la Comisión de Educación
Jorge Soler González, diputado del Grupo Parlamentario 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.

Hemos tenido constancia de que a un alumno de la carrera de Diseño y Desar-
rollo de Videojuegos de la Universidad de Girona le tildaron de extranjero en su 
Grado al no entender el catalán.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe un protocolo específico sobre el régimen lingüístico dentro de las uni-

versidades catalanas?
– ¿Qué medidas han tomado tras conocer la noticia?

Palacio del Parlamento, a 25 de septiembre de 2019
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a compensar els afectats per la fallida de l’empresa 
Thomas Cook
311-01197/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47957 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.
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Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas piensa tomar la Generalitat de Cataluña para compensar a los 
afectados?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a informar els afectats per la fallida de l’empresa 
Thomas Cook de llurs drets
311-01198/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47958 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat de Cataluña para informar a los afec-
tados sobre sus derechos?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a assegurar la repatriació dels turistes afectats per la 
fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01199/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47959 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué gestiones está llevando a cabo la Generalitat y qué medidas se están to-
mando para asegurar la repatriación y regreso a casa de todos los turistas afectados?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions amb representants del sector turístic arran de la fallida de 
l’empresa Thomas Cook
311-01200/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47960 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Se ha reunido algún representante de la Generalitat con representantes de los 
diferentes sectores turísticos para consensuar medidas para paliar los posibles efec-
tos adversos de la cancelación de reservas?

– En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las conclusiones y contenido de los en-
cuentros?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions amb sindicats i patronals dels sectors del transport i 
l’hostaleria arran de la fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01201/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47961 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Se ha reunido algún representante de la Generalitat con sindicatos y patrona-
les de transporte y hosteleros?

– En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las conclusiones y contenido de los en-
cuentros?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a pal·liar la pèrdua de llocs de treball per la fallida de 
l’empresa Thomas Cook
311-01202/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47962 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
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quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas tomará la Generalitat para paliar la posible pérdida de puestos 
de trabajo asociadas a la cancelación de reservas e impagos a empresas asociadas a 
la quiebra de la compañía Thomas Cook?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a atraure operadors alternatius a l’empresa Thomas 
Cook
311-01203/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47963 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat para atraer otros grandes operadores o 
compañías alternativas a los aeropuertos en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a garantir la connexió de les destinacions turístiques 
catalanes amb els principals lloc d’origen dels turistes
311-01204/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47964 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat para garantizar en el futuro la conec-
tividad de los destinos turísticos de Cataluña con los principales lugares de origen 
de los turistas?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a pal·liar els efectes negatius de la pèrdua de reserves 
turístiques arran de la fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01205/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47965 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 

Fascicle segon



BOPC 442
18 d’octubre de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 42

quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat para paliar los efectos negativos en las 
empresas del sector turístico por la pérdida de reservas de plazas tras la quiebra de 
Thomas Cook?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
contingut de la reunió amb la Secretaria d’Estat de Turisme sobre la 
fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01206/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47966 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuáles han sido los principales contenidos tratados en la reunión en el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio con la Secretaría de Turismo mantenida 
el pasado martes 24 de septiembre de 2019 en relación a la situación de crisis de la 
compañía Thomas Cook?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
desplegament del pla de seguiment de les afectacions provocades 
per la fallida de l’empresa Thomas Cook
311-01207/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47967 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuáles son las líneas desplegadas en el plan de seguimiento de la afectación de la 
crisis anunciado por la consellera de Empresa y Conocimiento, la Sra. Àngels Chacón?

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
derivació de pacients de l’Hospital de Campdevànol a altres centres 
hospitalaris
311-01233/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 48403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa de la Comissió
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Según el gerente de CatSalut en Girona, el Sr. Miquel Carreras el Hospital de 
Campde-vànol está sufriendo una falta de médicos que implica una derivación de los  
pacientes a otros hospitales como son los de Olot y Girona.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los motivos objetivos que justifican la decisión de realizar dicha 

derivación?
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2019
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs
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TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.10.2019.

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
compensar els afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05717/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas piensa tomar la Generalitat de Cataluña para compensar a los 
afectados?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
informar els afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook de llurs 
drets
314-05718/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
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actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat de Cataluña para informar a los afec-
tados sobre sus derechos?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a assegurar la repatriació dels turistes afectats per la fallida de 
l’empresa Thomas Cook
314-05719/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué gestiones está llevando a cabo la Generalitat y qué medidas se están to-
mando para asegurar la repatriación y regreso a casa de todos los turistas afectados?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
representants del sector turístic arran de la fallida de l’empresa 
Thomas Cook
314-05720/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Se ha reunido algún representante de la Generalitat con representantes de los 
diferentes sectores turísticos para consensuar medidas para paliar los posibles efec-
tos adversos de la cancelación de reservas?

– En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las conclusiones y contenido de los en-
cuentros?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
sindicats i patronals dels sectors del transport i l’hostaleria arran de 
la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05721/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.
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AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Se ha reunido algún representante de la Generalitat con sindicatos y patrona-
les de transporte y hosteleros?

– En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las conclusiones y contenido de los en-
cuentros?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a pal·liar la pèrdua de llocs de treball per la fallida de l’empresa 
Thomas Cook
314-05722/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas tomará la Generalitat para paliar la posible pérdida de puestos 
de trabajo asociadas a la cancelación de reservas e impagos a empresas asociadas a 
la quiebra de la compañía Thomas Cook?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
atraure operadors alternatius a l’empresa Thomas Cook
314-05723/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat para atraer otros grandes operadores o 
compañías alternativas a los aeropuertos en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la connexió de les destinacions turístiques catalanes amb 
els principals lloc d’origen dels turistes
314-05724/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.
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Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat para garantizar en el futuro la conec-
tividad de los destinos turísticos de Cataluña con los principales lugares de origen 
de los turistas?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a pal·liar els efectes negatius de la pèrdua de reserves turístiques 
arran de la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05725/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat para paliar los efectos negativos en las 
empresas del sector turístico por la pérdida de reservas de plazas tras la quiebra de 
Thomas Cook?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de 
la reunió amb la Secretaria d’Estat de Turisme sobre la fallida de 
l’empresa Thomas Cook
314-05726/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuáles han sido los principales contenidos tratados en la reunión en el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio con la Secretaría de Turismo mantenida 
el pasado martes 24 de septiembre de 2019 en relación a la situación de crisis de la 
compañía Thomas Cook?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
del pla de seguiment de les afectacions provocades per la fallida de 
l’empresa Thomas Cook
314-05727/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 47978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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.

El 23 de septiembre de 2019 la compañía británica Thomas Cook, operador tu-
rístico de referencia en el sector, anunció mediante un comunicado que cesaba su 
actividad con efectos inmediatos. Miles de ciudadanos han visto cómo sus reservas 
ya pagadas han sido automáticamente canceladas y muchos han recibido la noticia 
cuando ya se encontraban en su destino, con la incerteza de saber cómo efectuará el 
regreso a su lugar de origen.

AENA ha informado de la cancelación de 42 vuelos en los aeropuertos de Ca-
taluña, 14 vuelos en Girona y de 28 en Reus hasta el próximo 11 de octubre, por la 
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quiebra de la compañía. Se calcula que Thomas Cook traía una media de 80.000 
turistas al año a la Costa Brava, la Costa Daurada y a Barcelona.

Dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que se trata de una com-
pañía que opera en Cataluña, cuyo cese afecta a cientos de ciudadanos y empresas, 
interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuáles son las líneas desplegadas en el plan de seguimiento de la afectación 
de la crisis anunciado por la consellera de Empresa y Conocimiento, la Sra. Àngels 
Chacón?

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la 
sentència sobre l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-05728/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 47983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Què pensa fer el Govern de Catalunya per executar la darrera i definitiva sen-

tència sobre l’abocador de Vacamorta, al municipi de Cruïlles (Girona)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a complir la sentència sobre l’abocador de Vacamorta, 
de Cruïlles (Baix Empordà)
314-05729/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 47984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previst emprendre el Govern de la Generalitat per complir la 

sentència sobre l’abocador de Vacamorta, al municipi de Cruïlles (Girona)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per al compliment de la sentència sobre l’abocador de Vacamorta, de 
Cruïlles (Baix Empordà)
314-05730/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 47985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari té previst el Govern de la Generalitat per donar compliment a la 

sentència sobre l’abocador de Vacamorta, al municipi de Cruïlles (Girona)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a 
terme per l’incident entre el president de Catalunya Acció i el director 
d’un centre d’atenció primària de Barcelona
314-05731/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 48045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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.

Segons els vídeos penjats a les xarxes socials de l’Associació Moviment Identita-
ri Català (MIC), en què es pot veure el Sr. Santiago Espot, President de Catalunya en 
Acció, escridassant i assetjant al director d’un Centre d’Atenció Primària de Barce-
lona, exigint l’expulsió del centre d’una metgessa resident que parla en espanyol als 
pacients, arribant a etiquetar a la professional d’estrangera colonitzadora.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha realitzat la Conselleria de Salut davant aquest cas?
– Com es troba la metgessa resident assetjada i el director del centre sanitari?
– Quines accions es prendran per evitar aquestes situacions intolerables d’asset-

jament sobre un professional que utilitza la llengua espanyola?
– Creu la Conselleria de Salut i el Govern de la Generalitat que hi ha «metges 

colonitzadors»?
– L’autor de l’assetjament afirma que s’ha reunit amb un alt càrrec de la Conse-

lleria de Salut, si és així, quina ha sigut la resposta?
– Comparteix la Sra. consellera de Salut que cal expulsar de Catalunya els met-

ges que parlen espanyol a les seves consultes?
– Ens pot detallar amb quants diners de la Generalitat de Catalunya ha estat sub-

vencionada l’Associació Moviment Identitari Català (MIC), sigui amb finançament 
directe, o indirectament?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar les esbroncades o assetjament de particulars a 
professionals dels centres sanitaris
314-05732/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 48059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

El presidente de Catalunya Acció el Sr. Santiago Espot, acompañado de un gru-
po de miembros del Movimiento Identitario Catalán (MIC), se presentó en el CAP 
de les Corts donde abroncó al director del centro a raíz de un conflicto sucedido con 
una paciente.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas tomará la Sra. consellera de Salut para evitar la repetición de 

este tipo de conductas por particulares que acuden a un centro sanitario a abroncar 
y acosar al personal profesional que trabaja en estos centros?

– ¿Piensa el Departament de Salut tomar alguna medida reglamentaria o legal 
contra el Sr. Santiago Espot, y al resto de personas que le acompañaban por la bron-
ca y el acoso a los que sometieron al director del CAP de les Corts?

Palacio del Parlamento, 9 de octubre de 2019 
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
justificades per l’Ajuntament de Pratdip (Baix Camp) per a rebre 
una subvenció de les que estableix la Llei 3/2009, de regularització i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
314-05733/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 48086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

L’any 2009 el municipi de Pratdip va rebre 259.000 € en el marc de la Llei 3/2009, 
del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions s’han justificat per part de l’Ajuntament de Pratdip en el 

marc d’aquesta subvenció?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esgotament 
de l’import concedit en una subvenció a l’Ajuntament de Pratdip 
(Baix Camp) en el marc de la Llei 3/2009, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
314-05734/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 48087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

L’any 2009 el municipi de Pratdip va rebre 259.000€ en el marc de la Llei 3/2009, 
del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Té coneixement el Govern de si es va esgotar el total de l’import concedit en la 
subvenció? Amb quines actuacions concretes?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuració 
d’aigües residuals a Pratdip (Baix Camp)
314-05735/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 48088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 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: 
– Li consta a l’Agència Catalana de l’Aigua que el municipi de Pratdip faci algun 

tipus de depuració de les seves aigües residuals?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’una 
depuradora tancada a la urbanització Les Planes del Rei, de Pratdip 
(Baix Camp)
314-05736/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 48089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 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: 
– Li consta a l’Agència Catalana de l’Aigua que el municipi de Pratdip, té en un 

dels seus nuclis de població, la Urbanització Planes del Rei, una depuradora que fa 
24 mesos que no funciona?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment 
de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Ajuntament de Pratdip (Baix 
Camp) de posada en funcionament de la depuradora tancada de la 
urbanització Les Planes del Rei
314-05737/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 48090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 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: 
– S’ha adreçat l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Ajuntament de Pratdip per re-

querir-li la posada en funcionament de la depuradora de la Urbanització Planes del 
Rei? S’estan abocant tots els residus cap a les lleres de 2 pobles veïns on si troben 
altres aqüífers de consum d’aigua de boca?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la independència 
i neutralitat dels mitjans gestionats per la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
314-05738/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 48302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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: 
– ¿Considera el Govern de la Generalitat que la creciente dependencia económi-

ca de los fondos públicos de la CCMA, permite continuar afirmando sin matiz algu-
no que los medios que la CCMA gestiona, son independientes y neutrales?

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
fiscalitzar les operacions de la Caixa de Solidaritat
314-05739/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 48314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado 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.

En base a las informaciones sobre las aportaciones a la denominada «Caixa de 
Solidaritat» CIF: G67266791, que es la entidad que recibe diferentes donaciones, 
y que después transfiere a unos beneficiarios para hacer frente a gastos jurídicos y 
responsabilidades económicas derivadas del procés.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas han adoptado o van a adoptar para fiscalizar estas operaciones?

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes sobre 
fiscalitat rebudes de la Caixa de Solidaritat i dels seus beneficiaris
314-05740/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 48315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado 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.
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En base a las informaciones sobre las aportaciones a la denominada «Caixa de 
Solidaritat» CIF: G67266791, que es la entidad que recibe diferentes donaciones, 
y que después transfiere a unos beneficiarios para hacer frente a gastos jurídicos y 
responsabilidades económicas derivadas del procés.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha recibido la Generalitat de Cataluña alguna consulta sobre fiscalidad de 

esta entidad o de sus beneficiarios?

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració 
d’aplicar una moratòria de l’impost sobre successions i donacions en 
el cas de la Caixa de Solidaritat
314-05741/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 48316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado 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.

En base a las informaciones sobre las aportaciones a la denominada «Caixa de 
Solidaritat» CIF: G67266791, que es la entidad que recibe diferentes donaciones, 
y que después transfiere a unos beneficiarios para hacer frente a gastos jurídicos y 
responsabilidades económicas derivadas del procés.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿La Generalitat de Cataluña ha considerado una moratoria del Impuesto sobre 

Donaciones para este caso?

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri pel qual 
una donació no tributa a l’Agència Tributària de Catalunya si els 
intervinents signen un document en què declaren que és un préstec
314-05742/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 48317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado 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.

En base a las informaciones sobre las aportaciones a la denominada «Caixa de 
Solidaritat» CIF: G67266791, que es la entidad que recibe diferentes donaciones, 
y que después transfiere a unos beneficiarios para hacer frente a gastos jurídicos y 
responsabilidades económicas derivadas del procés.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿La Generalitat de Cataluña considera válido el criterio conforme al cual una 
donación deja de tributar ante la Agència Tributària de Catalunya si los intervinien-
tes firman un documento afirmando que es un préstamo?

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses que exporten al mercat britànic
314-05743/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 48318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la web abierta por el Departamento de Empresa y Conocimiento, 
«exteriors.gencat.cat/brexit», con el objetivo de asesorar a empresas y particulares 
sobre los posibles impactos del mismo.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de empresas catalanas que exportan hacia el mercado britá-

nico? Se solicita el desglose por provincias.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor de les 
exportacions al mercat britànic el 2018
314-05744/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 48319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la web abierta por el Departamento de Empresa y Conocimiento, 
«exteriors.gencat.cat/brexit», con el objetivo de asesorar a empresas y particulares 
sobre los posibles impactos del mismo.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el valor de las exportaciones totales en el 2018 por parte de las 

empresas catalanas hacia el mercado británico? Se solicita el desglose por provincias.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor de les 
exportacions al mercat britànic entre el gener i el setembre del 2019
314-05745/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 48320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la web abierta por el Departamento de Empresa y Conocimiento, 
«exteriors.gencat.cat/brexit», con el objetivo de asesorar a empresas y particulares 
sobre los posibles impactos del mismo.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Cuál es el valor de las exportaciones (en millones de euros) entre enero y sep-

tiembre de 2019, por parte de las empresas catalanas hacia el mercado británico? Se 
solicita el desglose por provincias.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’empreses 
que exporten llurs productes al Regne Unit
314-05746/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 48321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la web abierta por el Departamento de Empresa y Conocimiento, 
«exteriors.gencat.cat/brexit», con el objetivo de asesorar a empresas y particulares 
sobre los posibles impactos del mismo.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Qué tipología de empresas exportan hacia el Reino Unido? Se solicita el des-

glose por sectores y por provincias.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs



BOPC 442
18 d’octubre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses que han sol·licitat informació en el web del Departament 
d’Empresa i Coneixement sobre el Brexit
314-05747/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 48322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la web abierta por el Dpto. de Empresa y Conocimiento, «exte-
riors.gencat.cat/brexit», con el objetivo de asesorar a empresas y particulares sobre 
los posibles impactos del mismo.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de empresas catalanas que han solicitado información en 

la web «exteriors.gencat.cat/brexit» y qué porcentaje representan respecto al total de 
empresas exportadoras hacia el mercado británico?

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses catalanes establertes al Regne Unit que s’han informat 
sobre l’impacte del Brexit en el web obert pel Departament 
d’Empresa i Coneixement
314-05748/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 48323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la web abierta por el Departamento de Empresa y Conocimiento, 
«exteriors.gencat.cat/brexit», con el objetivo de asesorar a empresas y particulares 
sobre los posibles impactos del mismo.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Cuántas empresas catalanas afincadas en el Reino Unido se han dirigido a la 

web citada para asesorarse e informarse sobre los impactos del Brexit? Se solicita el 
desglose por porcentaje y sectores.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’empreses 
que han sol·licitat informació al Departament d’Empresa i 
Coneixement sobre l’impacte del Brexit
314-05749/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 48324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la web abierta por el Departamento de Empresa y Conocimiento, 
«exteriors.gencat.cat/brexit», con el objetivo de asesorar a empresas y particulares 
sobre los posibles impactos del mismo.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Qué tipología de empresas han solicitado información y/o asesoramiento al 

Departamento de Empresa y Conocimiento sobre los impactos del Brexit? Se soli-
cita el desglose por sectores y por provincias.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’autònoms que han sol·licitat informació al Departament d’Empresa i 
Coneixement sobre l’impacte del Brexit
314-05750/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 48325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la web abierta por el Departamento de Empresa y Conocimiento, 
«exteriors.gencat.cat/brexit», con el objetivo de asesorar a empresas y particulares 
sobre los posibles impactos del mismo.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Cuántos autónomos han solicitado información y/o asesoramiento al Depar-

tamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat sobre los posibles impactos 
del Brexit?

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de 
diligències arran de les coaccions a una periodista durant la 
manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
314-05751/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Durante la jornada del 1 de octubre de 2019 ha habido manifestaciones y con-
centraciones en varias localidades de Cataluña, convocadas por diversas entidades 
y partidos separatistas. La mayor parte de estas concentraciones y manifestaciones 
han sido convocadas por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», una 
asociación ampliamente participada por los partidos separatistas que dan cobertura 
al gobierno autonómico de Cataluña y que es, junto a la asociación tardofranquista 
«Òmnium Cultural», la habitual convocante de las manifestaciones y concentracio-
nes separatistas en Cataluña.

Por otra parte, hay que poner de relieve que algunas, demasiadas, de estas mani-
festaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea Na-
cional Catalana» han contado con el respaldo explícito del propio gobierno autonó-
mico catalán.

Como viene siendo habitual, varias de estas concentraciones y manifestaciones 
han derivado en incidentes de carácter violento. Merece especial mención la actua-
ción sectaria de varios participantes en la manifestación desarrollada por la tarde en 
la ciudad de Barcelona, convocada previamente por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana».

Durante el desarrollo de esa manifestación en Barcelona, la tarde del 1 de octu-
bre de 2019, convocada por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», un 
grupo de manifestantes violentos agredieron y coaccionaron gravemente a la perio-
dista de informativos Telecinco Laila Jiménez Moreno, impidiendo su libre ejerci-
cio de derechos fundamentales y el normal desarrollo de su actividad profesional.

Ante la gravedad de estos hechos y la creciente incidencia de estas actitudes vio-
lentas y coactivas por parte de manifestantes incontrolados durante el desarrollo de 
manifestaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana» y otras entidades separatistas, como la asociación tardofran-
quista «Òmnium Cultural», interesa conocer a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– Por parte de la autoridad gubernativa, ¿se ha ordenado la apertura de diligen-
cias para esclarecer este nuevo episodio de coacción violenta protagonizado por 
varios participantes en la manifestación convocada el 1 de octubre de 2019 por la 
autodenominada «Assemblea Nacional Catalana» en Barcelona?

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació 
dels responsables de les coaccions als treballadors de mitjans de 
comunicació durant les manifestacions
314-05752/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Durante la jornada del 1 de octubre de 2019 ha habido manifestaciones y con-
centraciones en varias localidades de Cataluña, convocadas por diversas entidades 
y partidos separatistas. La mayor parte de estas concentraciones y manifestaciones 
han sido convocadas por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», una 
asociación ampliamente participada por los partidos separatistas que dan cobertura 
al gobierno autonómico de Cataluña y que es, junto a la asociación tardofranquista 
«Òmnium Cultural», la habitual convocante de las manifestaciones y concentracio-
nes separatistas en Cataluña.

Por otra parte, hay que poner de relieve que algunas, demasiadas, de estas mani-
festaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea Na-
cional Catalana» han contado con el respaldo explícito del propio gobierno autonó-
mico catalán.

Como viene siendo habitual, varias de estas concentraciones y manifestaciones 
han derivado en incidentes de carácter violento. Merece especial mención la actua-
ción sectaria de varios participantes en la manifestación desarrollada por la tarde en 
la ciudad de Barcelona, convocada previamente por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana».

Durante el desarrollo de esa manifestación en Barcelona, la tarde del 1 de octu-
bre de 2019, convocada por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», un 
grupo de manifestantes violentos agredieron y coaccionaron gravemente a la perio-
dista de informativos Telecinco Laila Jiménez Moreno, impidiendo su libre ejerci-
cio de derechos fundamentales y el normal desarrollo de su actividad profesional.

Ante la gravedad de estos hechos y la creciente incidencia de estas actitudes vio-
lentas y coactivas por parte de manifestantes incontrolados durante el desarrollo de 
manifestaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana» y otras entidades separatistas, como la asociación tardofran-
quista «Òmnium Cultural», interesa conocer a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– Por parte de la Comisaría General de Información del Cuerpo de Mossos d’Es-
quadra, ¿se está trabajando en identificar a los responsables de estos acosos reitera-
dos que sufren diversos medios de comunicación en las manifestaciones y concen-
traciones separatistas?

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments de 
manteniment de l’ordre als organitzadors de manifestacions com la 
de l’1 d’octubre de 2019
314-05753/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Durante la jornada del 1 de octubre de 2019 ha habido manifestaciones y con-
centraciones en varias localidades de Cataluña, convocadas por diversas entidades 
y partidos separatistas. La mayor parte de estas concentraciones y manifestaciones 
han sido convocadas por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», una 
asociación ampliamente participada por los partidos separatistas que dan cobertura 
al gobierno autonómico de Cataluña y que es, junto a la asociación tardofranquista 
«Òmnium Cultural», la habitual convocante de las manifestaciones y concentracio-
nes separatistas en Cataluña.

Por otra parte, hay que poner de relieve que algunas, demasiadas, de estas mani-
festaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea Na-
cional Catalana» han contado con el respaldo explícito del propio gobierno autonó-
mico catalán.

Como viene siendo habitual, varias de estas concentraciones y manifestaciones 
han derivado en incidentes de carácter violento. Merece especial mención la actua-
ción sectaria de varios participantes en la manifestación desarrollada por la tarde en 
la ciudad de Barcelona, convocada previamente por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana».

Durante el desarrollo de esa manifestación en Barcelona, la tarde del 1 de octu-
bre de 2019, convocada por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», un 
grupo de manifestantes violentos agredieron y coaccionaron gravemente a la perio-
dista de informativos Telecinco Laila Jiménez Moreno, impidiendo su libre ejerci-
cio de derechos fundamentales y el normal desarrollo de su actividad profesional.

Ante la gravedad de estos hechos y la creciente incidencia de estas actitudes vio-
lentas y coactivas por parte de manifestantes incontrolados durante el desarrollo de 
manifestaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana» y otras entidades separatistas, como la asociación tardofran-
quista «Òmnium Cultural», interesa conocer a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– Por parte de la autoridad gubernativa, ¿se ha requerido a los organizadores de 
estas concentraciones y manifestaciones, como la celebrada el 1 de octubre de 2019 
en Barcelona, sobre los medios de mantenimiento del orden y las medidas adopta-
das para impedir que se produzcan los episodios de carácter violento que se vienen 
produciendo de forma reiterada?

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses 
contra els responsables de mantenir l’ordre durant la manifestació de 
l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
314-05754/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Durante la jornada del 1 de octubre de 2019 ha habido manifestaciones y con-
centraciones en varias localidades de Cataluña, convocadas por diversas entidades 
y partidos separatistas. La mayor parte de estas concentraciones y manifestaciones 
han sido convocadas por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», una 
asociación ampliamente participada por los partidos separatistas que dan cobertura 
al gobierno autonómico de Cataluña y que es, junto a la asociación tardofranquista 
«Òmnium Cultural», la habitual convocante de las manifestaciones y concentracio-
nes separatistas en Cataluña.

Por otra parte, hay que poner de relieve que algunas, demasiadas, de estas mani-
festaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea Na-
cional Catalana» han contado con el respaldo explícito del propio gobierno autonó-
mico catalán.

Como viene siendo habitual, varias de estas concentraciones y manifestaciones 
han derivado en incidentes de carácter violento. Merece especial mención la actua-
ción sectaria de varios participantes en la manifestación desarrollada por la tarde en 
la ciudad de Barcelona, convocada previamente por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana».

Durante el desarrollo de esa manifestación en Barcelona, la tarde del 1 de octu-
bre de 2019, convocada por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», un 
grupo de manifestantes violentos agredieron y coaccionaron gravemente a la perio-
dista de informativos Telecinco Laila Jiménez Moreno, impidiendo su libre ejerci-
cio de derechos fundamentales y el normal desarrollo de su actividad profesional.

Ante la gravedad de estos hechos y la creciente incidencia de estas actitudes vio-
lentas y coactivas por parte de manifestantes incontrolados durante el desarrollo de 
manifestaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana» y otras entidades separatistas, como la asociación tardofran-
quista «Òmnium Cultural», interesa conocer a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– Por parte de la autoridad gubernativa, ¿qué medidas correctivas se han em-
prendido o se piensan emprender contra los responsables del mantenimiento del 
orden en la manifestación celebrada en Barcelona durante la tarde del 1 de octubre 
de 2019?

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació 
dels responsables de les coaccions a una periodista durant la 
manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
314-05755/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Durante la jornada del 1 de octubre de 2019 ha habido manifestaciones y con-
centraciones en varias localidades de Cataluña, convocadas por diversas entidades 
y partidos separatistas. La mayor parte de estas concentraciones y manifestaciones 
han sido convocadas por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», una 
asociación ampliamente participada por los partidos separatistas que dan cobertura 
al gobierno autonómico de Cataluña y que es, junto a la asociación tardofranquista 
«Òmnium Cultural», la habitual convocante de las manifestaciones y concentracio-
nes separatistas en Cataluña.

Por otra parte, hay que poner de relieve que algunas, demasiadas, de estas mani-
festaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea Na-
cional Catalana» han contado con el respaldo explícito del propio gobierno autonó-
mico catalán.

Como viene siendo habitual, varias de estas concentraciones y manifestaciones 
han derivado en incidentes de carácter violento. Merece especial mención la actua-
ción sectaria de varios participantes en la manifestación desarrollada por la tarde en 
la ciudad de Barcelona, convocada previamente por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana».

Durante el desarrollo de esa manifestación en Barcelona, la tarde del 1 de octu-
bre de 2019, convocada por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», un 
grupo de manifestantes violentos agredieron y coaccionaron gravemente a la perio-
dista de informativos Telecinco Laila Jiménez Moreno, impidiendo su libre ejerci-
cio de derechos fundamentales y el normal desarrollo de su actividad profesional.

Ante la gravedad de estos hechos y la creciente incidencia de estas actitudes vio-
lentas y coactivas por parte de manifestantes incontrolados durante el desarrollo de 
manifestaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana» y otras entidades separatistas, como la asociación tardofran-
quista «Òmnium Cultural», interesa conocer a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– Por parte del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, ¿se ha procedido a la identifica-
ción de los manifestantes que acosaban a la periodista de Telecinco y la conminaban 
a marcharse sin poder desempeñar libremente su profesión dando cobertura mediá-
tica a esa manifestación?

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un 
expedient sancionador als convocants de la manifestació de l’1 
d’octubre de 2019 a Barcelona
314-05756/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Durante la jornada del 1 de octubre de 2019 ha habido manifestaciones y con-
centraciones en varias localidades de Cataluña, convocadas por diversas entidades 
y partidos separatistas. La mayor parte de estas concentraciones y manifestaciones 
han sido convocadas por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», una 
asociación ampliamente participada por los partidos separatistas que dan cobertura 
al gobierno autonómico de Cataluña y que es, junto a la asociación tardofranquista 
«Òmnium Cultural», la habitual convocante de las manifestaciones y concentracio-
nes separatistas en Cataluña.

Por otra parte, hay que poner de relieve que algunas, demasiadas, de estas mani-
festaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea Na-
cional Catalana» han contado con el respaldo explícito del propio gobierno autonó-
mico catalán.

Como viene siendo habitual, varias de estas concentraciones y manifestaciones 
han derivado en incidentes de carácter violento. Merece especial mención la actua-
ción sectaria de varios participantes en la manifestación desarrollada por la tarde en 
la ciudad de Barcelona, convocada previamente por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana».

Durante el desarrollo de esa manifestación en Barcelona, la tarde del 1 de octu-
bre de 2019, convocada por la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana», un 
grupo de manifestantes violentos agredieron y coaccionaron gravemente a la perio-
dista de informativos Telecinco Laila Jiménez Moreno, impidiendo su libre ejerci-
cio de derechos fundamentales y el normal desarrollo de su actividad profesional.

Ante la gravedad de estos hechos y la creciente incidencia de estas actitudes vio-
lentas y coactivas por parte de manifestantes incontrolados durante el desarrollo de 
manifestaciones y concentraciones convocadas por la autodenominada «Assemblea 
Nacional Catalana» y otras entidades separatistas, como la asociación tardofran-
quista «Òmnium Cultural», interesa conocer a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– Por parte de la autoridad gubernativa, ¿se ha abierto expediente sancionador 
contra los convocantes de la manifestación celebrada en Barcelona durante la tarde 
del 1 de octubre de 2019?

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’una 
cartera de serveis de salut mental
314-05757/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 48338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe una cartera de servicios de salud mental?
Y en caso de ausencia de dicho documento, 
– ¿A qué prestaciones tienen derecho los usuarios respecto a los tratamientos y 

programas de prevención de salud metal?

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
planificades i cobertes pels treballadors dels programes de suport 
a l’atenció primària de la xarxa de salut mental del 2017 al primer 
semestre del 2019
314-05758/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 48360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Solicitamos la cantidad de horas planificadas y cubiertas por los profesionales 

y trabajadores que desarrollan su actividad en los Programas de Soporte a la Aten-
ción Primaria de la red de salud mental durante el periodo del 2017 a 2018, y primer 
semestre de 2019.

Desglose de la información por región sanitaria y por territorio.

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
planificades i cobertes pels treballadors dels centres de salut mental 
d’adults del 2017 al primer semestre del 2019
314-05759/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 48361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Solicitamos la cantidad de horas planificadas y cubiertas por los profesionales 

y trabajadores que desarrollan su actividad en los Centros de Salud Mental de Adul-
tos (CSMA) durante el 2017 a 2018, y primer semestre de 2019.

Desglose de la información por región sanitaria, y territorio.

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
planificades i cobertes pels treballadors dels centres de salut mental 
infantil i juvenil del 2017 al primer semestre del 2019
314-05760/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 48362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Solicitamos la cantidad de horas planificadas y cubiertas por los profesiona-

les y trabajadores que desarrollan su actividad en los Centros de Salud de Unidades 
Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) durante el 2017 a 2018, y primer semestre 
de 2019.

Desglose de la información por región sanitaria, y territorio.

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
planificades i cobertes pels treballadors de la Unitat de Crisi per a 
Adolescents del 2017 al primer semestre del 2019
314-05761/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 48363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Solicitamos la cantidad de horas planificadas y cubiertas por los profesionales 

y trabajadores que desarrollan su actividad en la Unidad de Crisis para Adolescen-
tes de salud mental (UCA) durante el año 2017 a 2018, y primer semestre de 2019.

Desglose de la información por región sanitaria, y territorio.

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
planificades i cobertes pels treballadors de les unitats de referència 
en psiquiatria infantil i juvenil del 2017 al primer semestre del 2019
314-05762/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 48364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Solicitamos la cantidad de horas planificadas y cubiertas por los profesionales 

y trabajadores que desarrollan su actividad Unidades de Referencia en Psiquiatría 
infantil y juvenil de salud mental (URPI) durante el año 2017 a 2018, y primer se-
mestre de 2019.

Desglose de la información por región sanitaria, y territorio.

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’hores planificades i cobertes pels treballadors de les unitats 
d’hospitalització d’aguts i subaguts i de llarga estada del 2017 al 
primer semestre del 2019
314-05763/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 48365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Solicitamos la cantidad de horas planificadas y cubiertas por los profesionales 

y trabajadores que desarrollan su actividad en las unidades de hospitalización de 
agudos, subagudos y larga estancia de los centros sanitarios públicos y concertados 
que desarrollan su actividad durante el año 2017 a 2018, y primer semestre de 2019.

Desglose de la información por región sanitaria, y territorio.

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de 
la partida per a salut mental del 2017 i el 2018
314-05764/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 48366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste económico anual desglosado por subpartidas específicas que 

configuran la partida de salud mental del año 2017 al 2018?

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre unes declaracions 
de la consellera de Cultura en què va emprar l’expressió «raça 
catalana»
314-05765/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 48383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grupo Parlamentario 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.

El domingo 22 de septiembre de 2019 durante el 69è Concurs de Colles Sarda-
nistes de Barcelona concretamente en el acto de la ciudad condal, Pla de la Catedral 
organizado por la Unió de Colles Sardanistes de Barcelona, la Sra. Vilallonga como 
consellera de Cultura durante su discurso evocó el termino «raza catalana».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera adecuado la consellera Sra. Vilallonga hablar de raza en pleno si-

glo xxi?

Palacio del Parlamento, 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de 
Cultura creu que els catalans són racialment diferents
314-05766/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 48384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con 

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

El domingo 22 de septiembre de 2019 durante el 69è Concurs de Colles Sarda-
nistes de Barcelona concretamente en el acto de la ciudad condal, Pla de la Catedral 
organizado por la Unió de Colles Sardanistes de Barcelona, la Sra. Vilallonga como 
consellera de Cultura durante su discurso evocó el término «raza catalana».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera la consellera Sra. Vilallonga que los catalanes son racialmente di-

ferentes?

Palacio del Parlamento, 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques 
distintives de la «raça catalana» a què va fer referència la consellera 
de Cultura
314-05767/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 48385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grupo Parlamentario 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.

El domingo 22 de septiembre de 2019 durante el 69è Concurs de Colles Sar-da-
nistes de Barcelona concretamente en el acto de la ciudad condal, Pla de la Catedral 
organizado por la Unió de Colles Sardanistes de Barcelona, la Sra. Vilallonga como 
consellera de Cultura durante su discurso evocó el término «raza catalana».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las características y signos que distinguen a esa «raza catalana» a 

la que hace referencia?

Palacio del Parlamento, 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la datació 
antropològica de la «raça catalana» a què va fer referència la 
consellera de Cultura
314-05768/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 48386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grupo Parlamentario 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.

El domingo 22 de septiembre de 2019 durante el 69è Concurs de Colles Sar-da-
nistes de Barcelona concretamente en el acto de la ciudad condal, Pla de la Catedral 
organizado por la Unió de Colles Sardanistes de Barcelona, la Sra. Vilallonga como 
consellera de Cultura durante su discurso evocó el término «raza catalana».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Nos puede fechar antropológicamente la Sra. Vilallonga la aparición de dicha 

«raza catalana»?
Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients administratius arran de les inspeccions fetes per 
l’Agència Catalana de Consum als domicilis de famílies vulnerables 
en què s’han tallat els subministraments bàsics
314-05769/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Martí Pachamé Barrera, diputado, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Número de expedientes administrativos referentes a las inspecciones realiza-

das por la Agència Catalana de Consum en concepto de los cortes en los su-minis-
tros básicos de los domicilios de familias vulnerables durante los años 2015-2019 
ambos incluidos. Desglosado por años.

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Martí Pachamé Barrera, Noemí de la Calle Sifré, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
recursos resolts pel Departament d’Economia i Hisenda amb relació 
a les sancions per talls dels subministraments bàsics
314-05770/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Martí Pachamé Barrera, diputado, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Número de recursos resueltos por parte de la Conselleria d’Economía en ma-

teria de sanciones por cortes en los suministos básicos realizados por las empresas 
suministradoras durante los años 2015-2019 ambos incluidos. Desglosado por años.

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Martí Pachamé Barrera, Noemí de la Calle Sifré, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sentències judicials desfavorables per al Departament d’Economia i 
Hisenda amb relació a les sancions a les empreses subministradores 
de serveis bàsics
314-05771/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Martí Pachamé Barrera, diputado, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Número de las sentencias judiciales desfavorables referentes a las sanciones a 

las empresas suministradoras de servicios básicos contra el Departament d’Econo-
mia en el periodo 2015-2019 ambos incluidos. Desglosado por años.

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Martí Pachamé Barrera, Noemí de la Calle Sifré, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sentències judicials favorables amb relació a les sancions a les 
empreses subministradores de serveis bàsics
314-05772/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Martí Pachamé Barrera, diputado, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Número de sentencias judiciales favorables referentes a las sanciones a recaí-

das sobre las empresas suministradoras de suministros básicos contra el Departa-
ment d’Economia en el periodo 2015-2019 ambos incluidos. Desglosado por años.

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Martí Pachamé Barrera, Noemí de la Calle Sifré, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per 
a intervencions quirúrgiques a l’Hospital de Campdevànol
314-05773/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 48400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grupo Parlamentario 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.

Según el gerente de CatSalut en Girona, el Sr. Miquel Carreras el Hospital de 
Campdevànol está sufriendo una falta de médicos que implica la derivación de los 
pacientes a otros hospitales como son los de Olot y Girona.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la cifra de pacientes que están en lista de espera para realizarse una 

intervención quirúrgica en el Hospital de Campdevànol?
– ¿Qué tipología de operación están esperando los pacientes?

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la derivació de 
pacients de l’Hospital de Campdevànol a altres centres hospitalaris
314-05774/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 48401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grupo Parlamentario 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.

Según el gerente de CatSalut en Girona, el Sr. Miquel Carreras el Hospital de 
Campdevànol está sufriendo una falta de médicos que implica una derivación de los 
pacientes a otros hospitales como son los de Olot y Girona.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los motivos objetivos que justifican la decisión de realizar dicha 

derivación?

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les especialitats 
mèdiques en què la manca de professionals obliga a derivar pacients 
de l’Hospital de Campdevànol
314-05775/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 48402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grupo Parlamentario 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.

Según el gerente de CatSalut en Girona, el Sr. Miquel Carreras el Hospital de 
Campdevànol está sufriendo una falta de médicos que implica la derivación de los 
pacientes a otros hospitales como son los de Olot y Girona.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las especialidades profesionales deficitarias que obliga a derivar 

pacientes a otros centros?

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’abastament 
d’aigua del Port de la Selva (Alt Empordà)
314-05776/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 48407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado 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.

El municipio de Port de la Selva se abastece de un acuífero que cada año resulta 
insuficiente para el suministro de agua por la falta de lluvia necesaria para su man-
tenimiento. La falta de lluvias provoca que la fuente de suministro se salinice, por lo 
que se hace imposible su consumo. Por ello, el Ayuntamiento ha tenido que realizar 
medidas restrictivas sobre su consumo y conectarse a la red de Llançà.

Según parece, la solución al problema viene dada por conectarse a la red de Ro-
ses para tener agua suficiente para los dos municipios, pero que a largo plazo, con el 
cambio climático acuciante, puede resultar también insuficiente.

En relación a los problemas de suministro de agua en el municipio del Port de la 
Selva, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Existe algún plan hidrológico para el abastecimiento de agua al Port de la 
Selva a corto plazo?

Palacio del Parlamento, 26 de septiembre de 2019 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de 
l’aqüífer del Port de la Selva (Alt Empordà)
314-05777/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 48408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado 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.

El municipio de Port de la Selva se abastece de un acuífero que cada año resulta 
insuficiente para el suministro de agua por la falta de lluvia necesaria para su man-
tenimiento. La falta de lluvias provoca que la fuente de suministro se salinice, por lo 
que se hace imposible su consumo. Por ello, el Ayuntamiento ha tenido que realizar 
medidas restrictivas sobre su consumo y conectarse a la red de Llançà.

Según parece, la solución al problema viene dada por conectarse a la red de Ro-
ses para tener agua suficiente para los dos municipios, pero que a largo plazo, con el 
cambio climático acuciante, puede resultar también insuficiente.

En relación a los problemas de suministro de agua en el municipio del Port de la 
Selva, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿De qué capacidad dispone el acuífero del cual se abastece el municipio del 
Port de la Selva?

Palacio del Parlamento, 26 de septiembre de 2019 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua al 
Port de la Selva (Alt Empordà) els estius
314-05778/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 48409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado 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.

El municipio de Port de la Selva se abastece de un acuífero que cada año resulta 
insuficiente para el suministro de agua por la falta de lluvia necesaria para su man-
tenimiento. La falta de lluvias provoca que la fuente de suministro se salinice, por lo 
que se hace imposible su consumo. Por ello, el Ayuntamiento ha tenido que realizar 
medidas restrictivas sobre su consumo y conectarse a la red de Llançà.

Según parece, la solución al problema viene dada por conectarse a la red de Ro-
ses para tener agua suficiente para los dos municipios, pero que a largo plazo, con el 
cambio climático acuciante, puede resultar también insuficiente.

En relación a los problemas de suministro de agua en el municipio del Port de la 
Selva, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuál es el consumo de agua en época estival en el municipio del Port de la 
Selva?

Palacio del Parlamento, 26 de septiembre de 2019 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua al 
Port de la Selva (Alt Empordà) en el període 2015-2018
314-05779/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 48410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado 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.

El municipio de Port de la Selva se abastece de un acuífero que cada año resulta 
insuficiente para el suministro de agua por la falta de lluvia necesaria para su man-
tenimiento. La falta de lluvias provoca que la fuente de suministro se salinice, por lo 
que se hace imposible su consumo. Por ello, el Ayuntamiento ha tenido que realizar 
medidas restrictivas sobre su consumo y conectarse a la red de Llançà.

Según parece, la solución al problema viene dada por conectarse a la red de Ro-
ses para tener agua suficiente para los dos municipios, pero que a largo plazo, con el 
cambio climático acuciante, puede resultar también insuficiente.

En relación a los problemas de suministro de agua en el municipio del Port de la 
Selva, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuál ha sido el consumo de agua anual durante los años 2015, 2016, 2017 y 
2018 en el municipio del Port de la Selva?

Palacio del Parlamento, 26 de septiembre de 2019 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes sobre 
la situació del subministrament d’aigua al Port de la Selva (Alt 
Empordà)
314-05780/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 48411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado 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.

El municipio de Port de la Selva se abastece de un acuífero que cada año resulta 
insuficiente para el suministro de agua por la falta de lluvia necesaria para su man-
tenimiento. La falta de lluvias provoca que la fuente de suministro se salinice, por lo 
que se hace imposible su consumo. Por ello, el Ayuntamiento ha tenido que realizar 
medidas restrictivas sobre su consumo y conectarse a la red de Llançà.

Según parece, la solución al problema viene dada por conectarse a la red de Ro-
ses para tener agua suficiente para los dos municipios, pero que a largo plazo, con el 
cambio climático acuciante, puede resultar también insuficiente.

En relación a los problemas de suministro de agua en el municipio del Port de la 
Selva, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué informes existen sobre la situación actual del suministro de agua del Port 
de la Selva?

Palacio del Parlamento, 26 de septiembre de 2019 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost salarial de la 
plantilla de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions
314-05781/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 48442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Salut
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grupo Parlamentario de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste salarial del capítulo uno por todos los conceptos de la plantilla 

de personal la Red de Salud Mental correspondiente al Institut Català de la Salut?
Desglose del presupuesto correspondiente al 2017 a 2018, y primer semestre de 

2019.

Palacio del Parlamento, 1 de octubre de 2019
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han 
presentat al·legacions al Projecte de Decret de desplegament de la 
Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació 
territorial
314-05782/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CATECP

Reg. 48444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
El passat 18 de juliol, el DOGC va publicar l’ampliació del termini d’informació 

pública del Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial, amb 7 dies de termini.

Transcorregut amb escreix el termini i havent tingut temps d’analitzar les al·le-
gacions presentades: 

– Quines són les entitats que han presentat al·legacions?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les qüestions 
plantejades per les al·legacions al Projecte de Decret de 
desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial
314-05783/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CATECP

Reg. 48445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
El passat 18 de juliol, el DOGC va publicar l’ampliació del termini d’informació 

pública del Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial, amb 7 dies de termini.

Transcorregut amb escreix el termini i havent tingut temps d’analitzar les al·le-
gacions presentades: 

– Quines són les qüestions que plantegen les mateixes?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a 
respondre les al·legacions al Projecte de Decret de desplegament 
de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la 
concertació territorial
314-05784/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CATECP

Reg. 48446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
El passat 18 de juliol, el DOGC va publicar l’ampliació del termini d’informació 

pública del Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial, amb 7 dies de termini.

Transcorregut amb escreix el termini i havent tingut temps d’analitzar les al·le-
gacions presentades: 

Fascicle tercer
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– En quin termini té intenció el Departament de contestar-les?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del 
procés d’exposició pública del Projecte de Decret de desplegament 
de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la 
concertació territorial
314-05785/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CATECP

Reg. 48447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
El passat 18 de juliol, el DOGC va publicar l’ampliació del termini d’informació 

pública del Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial, amb 7 dies de termini.

Transcorregut amb escreix el termini i havent tingut temps d’analitzar les al·le-
gacions presentades: 

– Quina valoració general fa del procés d’exposició pública i de les qüestions que 
s’han plantejat?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de la 
renda garantida de ciutadania que han generat un pagament a l’agost 
de 2019
314-05786/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 48448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la Renda Garantida de Ciutadania:



BOPC 442
18 d’octubre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 83 

– Quants expedients de la RGC han generat un pagament el mes d’agost, indicant 
els expedients de RGC i els de complements de prestacions?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
beneficiaris de la renda garantida de ciutadania a l’agost de 2019
314-05787/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 48449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la Renda Garantida de Ciutadania:
– Quantes persones beneficiàries hi ha de la RGC el mes d’agost (separant expe-

dients de RGC de complements de prestacions)?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients oberts i de beneficiaris de la renda garantida de 
ciutadania a l’agost de 2017
314-05788/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 48450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la Renda Garantida de Ciutadania:
– Quants expedients oberts i quantes persones beneficiàries hi havia de la Renda 

Mínima d’Inserció i de complements de pensions mínimes estatals o d’altres pres-
tacions l’agost de 2017?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els 
sector agroalimentari dels aranzels que l’Administració dels Estats 
Units d’Amèrica vol aplicar a les importacions d’aquest sector
314-05789/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 48477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Recentment hem conegut que l’Administració Trump té intenció d’aplicar aran-
zels del 25% a les importacions als Estats Units de vi, oli, olives, fruites i formatges.

Davant les greus conseqüències que aquesta decisió pot tenir per al sector agro-
alimentari català.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin serà l’impacte que tindrà aquesta decisió sobre les exportacions dels dife-

rents productes del sector agroalimentari català afectats per aquests nous aranzels?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
adoptarà per a fer front a l’aplicació d’aranzels per l’Administració 
dels Estats Units d’Amèrica a les importacions del sector 
agroalimentari
314-05790/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 48478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Recentment hem conegut que l’Administració Trump té intenció d’aplicar aran-
zels del 25% a les importacions als Estats Units de vi, oli, olives, fruites i formatges.

Davant les greus conseqüències que aquesta decisió pot tenir per al sector agro-
alimentari català

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures emprendrà el Govern de la Generalitat per fer-hi front?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP



BOPC 442
18 d’octubre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 85 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades davant l’aturada de l’activitat de l’empresa OSSA, 
subcontractada per Acciona i Copcisa per a les obres del túnel de 
Tresponts, a l’Alt Urgell
314-05791/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 48481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

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

El 30 d’agost es va fer una acció comunicativa de la finalització de les obres de 
perforació del túnel de Tresponts a l’Alt Urgell amb gran desplegament per part del 
Govern de la Generalitat i els alcaldes del territori amb la presència del conseller 
de Territori i Sostenibilitat que no va dubtar en qualificar aquesta obra com « l’obra 
més important de carreteres que estem fent en aquests moments sigui a l’Alt Urgell, 
en aquest tram entre Organyà i Fígols, demostra aquesta voluntat de teixir un país 
viu. Un país cohesionat.»

De manera inesperada, els operaris de l’obra de l’empresa OSSA (firma subcon-
tractada per part de l’adjudicatària de l’obra, la unió temporal d’empreses que for-
men Acciona i Copcisa) encarregada de la perforació del túnel han aturat la seva 
activitat perquè no cobren.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat no pot quedar al marge de la situa-
ció d’aquests treballadors i treballadores i de l’obra, doncs aquesta és una obra pú-
blica i s’hauria de preocupar del benestar i les condicions laborals de les persones 
que treballen en una obra encarregada per l’Administració.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Govern de la Generalitat davant de l’aturada de l’ac-

tivitat de l’empresa subcontractada de la UTE?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’interès que ha 
demostrat pel que ha passat amb els treballadors de l’empresa 
OSSA, subcontractada per Acciona i Copcisa per a les obres del 
túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell
314-05792/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 48482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

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

El 30 d’agost es va fer una acció comunicativa de la finalització de les obres de 
perforació del Túnel de Tresponts a l’alt Urgell amb gran desplegament per part del 
Govern de la Generalitat i els alcaldes del territori amb la presència del conseller 
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de Territori i Sostenibilitat que no va dubtar en qualificar aquesta obra com « l’obra 
més important de carreteres que estem fent en aquests moments sigui a l’Alt Urgell, 
en aquest tram entre Organyà i Fígols, demostra aquesta voluntat de teixir un país 
viu. Un país cohesionat.»

De manera inesperada, els operaris de l’obra de l’empresa OSSA (firma subcon-
tractada per part de l’adjudicatària de l’obra, la unió temporal d’empreses que for-
men Acciona i Copcisa) encarregada de la perforació del Túnel han aturat la seva 
activitat perquè no cobren.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat no pot quedar al marge de la situa-
ció d’aquests treballadors i treballadores i de l’obra, doncs aquesta és una obra pú-
blica i s’hauria de preocupar del benestar i les condicions laborals de les persones 
que treballen en una obra encarregada per l’administració.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern s’ha interessat pel que ha passat amb els treballadors i treballadores 

de l’empresa subcontractada OSSA?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’alguna 
variació en la data de finalització de les obres del túnel de Tresponts, 
a l’Alt Urgell
314-05793/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 48483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

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

El 30 d’agost es va fer una acció comunicativa de la finalització de les obres de 
perforació del Túnel de Tresponts a l’alt Urgell amb gran desplegament per part del 
Govern de la Generalitat i els alcaldes del territori amb la presència del conseller 
de Territori i Sostenibilitat que no va dubtar en qualificar aquesta obra com « l’obra 
més important de carreteres que estem fent en aquests moments sigui a l’Alt Urgell, 
en aquest tram entre Organyà i Fígols, demostra aquesta voluntat de teixir un país 
viu. Un país cohesionat.»

De manera inesperada, els operaris de l’obra de l’empresa OSSA (firma subcon-
tractada per part de l’adjudicatària de l’obra, la unió temporal d’empreses que for-
men Acciona i Copcisa) encarregada de la perforació del Túnel han aturat la seva 
activitat perquè no cobren.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat no pot quedar al marge de la situa-
ció d’aquests treballadors i treballadores i de l’obra, doncs aquesta és una obra pú-
blica i s’hauria de preocupar del benestar i les condicions laborals de les persones 
que treballen en una obra encarregada per l’administració.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Govern de la Generalitat alguna variació en la finalització de les 

obres o creu que acabaran el 2020?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de 
l’adjudicació de les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell
314-05794/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 48484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

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

El 30 d’agost es va fer una acció comunicativa de la finalització de les obres de 
perforació del Túnel de Tresponts a l’alt Urgell amb gran desplegament per part del 
Govern de la Generalitat i els alcaldes del territori amb la presència del conseller 
de Territori i Sostenibilitat que no va dubtar en qualificar aquesta obra com « l’obra 
més important de carreteres que estem fent en aquests moments sigui a l’Alt Urgell, 
en aquest tram entre Organyà i Fígols, demostra aquesta voluntat de teixir un país 
viu. Un país cohesionat.»

De manera inesperada, els operaris de l’obra de l’empresa OSSA (firma subcon-
tractada per part de l’adjudicatària de l’obra, la unió temporal d’empreses que for-
men Acciona i Copcisa) encarregada de la perforació del Túnel han aturat la seva 
activitat perquè no cobren.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat no pot quedar al marge de la situa-
ció d’aquests treballadors i treballadores i de l’obra, doncs aquesta és una obra pú-
blica i s’hauria de preocupar del benestar i les condicions laborals de les persones 
que treballen en una obra encarregada per l’administració.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha pagat la Generalitat la totalitat de l’adjudicació?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els 
treballadors d’una obra pública de la Generalitat no cobrin
314-05795/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 48485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

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

El 30 d’agost es va fer una acció comunicativa de la finalització de les obres de 
perforació del Túnel de Tresponts a l’alt Urgell amb gran desplegament per part del 
Govern de la Generalitat i els alcaldes del territori amb la presència del conseller 
de Territori i Sostenibilitat que no va dubtar en qualificar aquesta obra com « l’obra 
més important de carreteres que estem fent en aquests moments sigui a l’Alt Urgell, 
en aquest tram entre Organyà i Fígols, demostra aquesta voluntat de teixir un país 
viu. Un país cohesionat.»
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De manera inesperada, els operaris de l’obra de l’empresa OSSA (firma subcon-
tractada per part de l’adjudicatària de l’obra, la unió temporal d’empreses que for-
men Acciona i Copcisa) encarregada de la perforació del Túnel han aturat la seva 
activitat perquè no cobren.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat no pot quedar al marge de la situa-
ció d’aquests treballadors i treballadores i de l’obra, doncs aquesta és una obra pú-
blica i s’hauria de preocupar del benestar i les condicions laborals de les persones 
que treballen en una obra encarregada per l’administració.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què en pensa el Govern que treballadors i treballadores no cobrin per tasques 

en una obra pública de la Generalitat?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit la 
comissió de seguiment de les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt 
Urgell, per a informar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
situació i l’estat de les obres
314-05796/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 48486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

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

El 30 d’agost es va fer una acció comunicativa de la finalització de les obres de 
perforació del Túnel de Tresponts a l’alt Urgell amb gran desplegament per part del 
Govern de la Generalitat i els alcaldes del territori amb la presència del conseller 
de Territori i Sostenibilitat que no va dubtar en qualificar aquesta obra com « l’obra 
més important de carreteres que estem fent en aquests moments sigui a l’Alt Urgell, 
en aquest tram entre Organyà i Fígols, demostra aquesta voluntat de teixir un país 
viu. Un país cohesionat.»

De manera inesperada, els operaris de l’obra de l’empresa OSSA (firma subcon-
tractada per part de l’adjudicatària de l’obra, la unió temporal d’empreses que for-
men Acciona i Copcisa) encarregada de la perforació del Túnel han aturat la seva 
activitat perquè no cobren.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat no pot quedar al marge de la situa-
ció d’aquests treballadors i treballadores i de l’obra, doncs aquesta és una obra pú-
blica i s’hauria de preocupar del benestar i les condicions laborals de les persones 
que treballen en una obra encarregada per l’administració.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han reunit la Comissió de Seguiment per informar de la situació i les passes a 

seguir per part del Departament de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes 
amb els impulsors de la reobertura de la central tèrmica de Cercs 
(Berguedà)
314-05797/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 48489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Marc Parés Franzi, 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.

Fa uns dies es va donar a conèixer que l’empresa EmSpain Waste&Treatment, 
amb arrels a Manresa que aplega diferents inversors, pretén reobrir la central tèrmi-
ca de Cercs, tancada des de 2011, per produir energia amb la crema de residus indus-
trials, de rebuig provinent de residus de vehicles fora d’ús, de rebuig de la indústria 
del paper i de rebuig provinent de la indústria del reciclatge. Aquesta empresa va 
comprar la central de Cercs fa un any, tot i que el projecte ha transcendit recentment.

El projecte d’aquesta planta incineradora ha comptat amb el suport de l’Ajunta-
ment de Cercs, amb majoria de Junts per Catalunya, i l’oposició d’entitats ecologis-
tes i del territori agrupades en la Plataforma Anti-incineradora de Cercs. L’Ajunta-
ment ha donat l’autorització d’obres i ja han començat els treballs de sanejament de 
la central, una decisió presa d’esquenes a la població i sense que consti que l’em-
presa impulsora del projecte compti amb els corresponents permisos i la declaració 
d’impacte ambiental i sense cap debat social i polític a la població de Cercs.

La incineració de residus industrials emetrà CO
2
 i elements químics tòxics no-

cius i, per tant, suposa un risc per una comarca històricament molt afectada per la 
contaminació de la central de Cercs. Aquest projecte no es pot considerar, en cap 
cas, que promogui les energies renovables. És contrari a una política coherent d’ac-
ció climàtica i als objectius de la Llei catalana de Canvi Climàtic.

Un país que vulgui donar resposta a l’emergència climàtica, que impulsi la mo-
dernització ecològica de l’economia i la protecció del medi ambient no pot perme-
tre que s’impulsi un projecte d’incineració de residus industrials a l’antiga central 
de Cercs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern de la Generalitat ha tingut algun contacte amb els impulsors del pro-

jecte de reobertura de la central de Cercs? i si no és així, té previst tenir-lo?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa 
impulsora de la reobertura de la central tèrmica de Cercs (Berguedà) 
ha presentat la declaració d’impacte ambiental
314-05798/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 48490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Marc Parés Franzi, 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.

Fa uns dies es va donar a conèixer que l’empresa EmSpain Waste&Treatment, 
amb arrels a Manresa que aplega diferents inversors, pretén reobrir la central tèrmi-
ca de Cercs, tancada des de 2011, per produir energia amb la crema de residus indus-
trials, de rebuig provinent de residus de vehicles fora d’ús, de rebuig de la indústria 
del paper i de rebuig provinent de la indústria del reciclatge. Aquesta empresa va 
comprar la central de Cercs fa un any, tot i què el projecte ha transcendit recentment.

El projecte d’aquest planta incineradora ha comptat amb el suport de l’Ajunta-
ment de Cercs, amb majoria de Junts per Catalunya, i l’oposició d’entitats ecologis-
tes i del territori agrupades en la Plataforma Anti-incineradora de Cercs. L’Ajunta-
ment ha donat l’autorització d’obres i ja han començat els treballs de sanejament de 
la central, una decisió presa d’esquenes a la població i sense que consti que l’em-
presa impulsora del projecte compti amb els corresponents permisos i la declaració 
d’impacte ambiental i sense cap debat social i polític a la població de Cercs.

La incineració de residus industrials emetrà CO2 i elements químics tòxics no-
cius i, per tant, suposa un risc per una comarca històricament molt afectada per la 
contaminació de la central de Cercs. Aquest projecte no es pot considerar, en cap 
cas, que promogui les energies renovables. És contrari a una política coherent d’ac-
ció climàtica i als objectius de la Llei catalana de Canvi Climàtic.

Un país que vulgui donar resposta a l’emergència climàtica, que impulsi la mo-
dernització ecològica de l’economia i la protecció del medi ambient no pot perme-
tre que s’impulsi un projecte d’incineració de residus industrials a l’antiga central 
de Cercs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’empresa impulsora del projecte ha presentat la declaració d’impacte ambien-

tal?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
l’Ajuntament de Cercs (Berguedà) pel projecte de l’empresa EmSpain 
Waste&Treament de reobrir la central tèrmica
314-05799/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 48491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Marc Parés Franzi, 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.

Fa uns dies es va donar a conèixer que l’empresa EmSpain Waste&Treatment, 
amb arrels a Manresa que aplega diferents inversors, pretén reobrir la central tèrmi-
ca de Cercs, tancada des de 2011, per produir energia amb la crema de residus indus-
trials, de rebuig provinent de residus de vehicles fora d’ús, de rebuig de la indústria 
del paper i de rebuig provinent de la indústria del reciclatge. Aquesta empresa va 
comprar la central de Cercs fa un any, tot i què el projecte ha transcendit recentment.

El projecte d’aquest planta incineradora ha comptat amb el suport de l’Ajunta-
ment de Cercs, amb majoria de Junts per Catalunya, i l’oposició d’entitats ecologis-
tes i del territori agrupades en la Plataforma Anti-incineradora de Cercs. L’Ajunta-
ment ha donat l’autorització d’obres i ja han començat els treballs de sanejament de 
la central, una decisió presa d’esquenes a la població i sense que consti que l’em-
presa impulsora del projecte compti amb els corresponents permisos i la declaració 
d’impacte ambiental i sense cap debat social i polític a la població de Cercs.

La incineració de residus industrials emetrà CO
2
 i elements químics tòxics no-

cius i, per tant, suposa un risc per una comarca històricament molt afectada per la 
contaminació de la central de Cercs. Aquest projecte no es pot considerar, en cap 
cas, que promogui les energies renovables. És contrari a una política coherent d’ac-
ció climàtica i als objectius de la Llei catalana de Canvi Climàtic.

Un país que vulgui donar resposta a l’emergència climàtica, que impulsi la mo-
dernització ecològica de l’economia i la protecció del medi ambient no pot perme-
tre que s’impulsi un projecte d’incineració de residus industrials a l’antiga central 
de Cercs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern ha tingut algun contacte o reunió sobre aquesta qüestió amb l’Ajun-

tament de Cercs?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
l’empresa EmSpain Waste&Treatment de reobrir la central tèrmica de 
Cercs (Berguedà)
314-05800/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 48492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Marc Parés Franzi, 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.

Fa uns dies es va donar a conèixer que l’empresa EmSpain Waste&Treatment, 
amb arrels a Manresa que aplega diferents inversors, pretén reobrir la central tèrmi-
ca de Cercs, tancada des de 2011, per produir energia amb la crema de residus indus-
trials, de rebuig provinent de residus de vehicles fora d’ús, de rebuig de la indústria 
del paper i de rebuig provinent de la indústria del reciclatge. Aquesta empresa va 
comprar la central de Cercs fa un any, tot i què el projecte ha transcendit recentment.

El projecte d’aquest planta incineradora ha comptat amb el suport de l’Ajunta-
ment de Cercs, amb majoria de Junts per Catalunya, i l’oposició d’entitats ecologis-
tes i del territori agrupades en la Plataforma Anti-incineradora de Cercs. L’Ajunta-
ment ha donat l’autorització d’obres i ja han començat els treballs de sanejament de 
la central, una decisió presa d’esquenes a la població i sense que consti que l’em-
presa impulsora del projecte compti amb els corresponents permisos i la declaració 
d’impacte ambiental i sense cap debat social i polític a la població de Cercs.

La incineració de residus industrials emetrà CO
2
 i elements químics tòxics no-

cius i, per tant, suposa un risc per una comarca històricament molt afectada per la 
contaminació de la central de Cercs. Aquest projecte no es pot considerar, en cap 
cas, que promogui les energies renovables. És contrari a una política coherent d’ac-
ció climàtica i als objectius de la Llei catalana de Canvi Climàtic.

Un país que vulgui donar resposta a l’emergència climàtica, que impulsi la mo-
dernització ecològica de l’economia i la protecció del medi ambient no pot perme-
tre que s’impulsi un projecte d’incineració de residus industrials a l’antiga central 
de Cercs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern d’aquest projecte?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que ni 
l’Ajuntament de Cercs (Berguedà) ni l’empresa impulsora de la 
reobertura de la central tèrmica no li hagin presentat el projecte ni 
s’hi hagin posat en contacte
314-05801/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 48493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Marc Parés Franzi, 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.

Fa uns dies es va donar a conèixer que l’empresa EmSpain Waste&Treatment, 
amb arrels a Manresa que aplega diferents inversors, pretén reobrir la central tèrmi-
ca de Cercs, tancada des de 2011, per produir energia amb la crema de residus indus-
trials, de rebuig provinent de residus de vehicles fora d’ús, de rebuig de la indústria 
del paper i de rebuig provinent de la indústria del reciclatge. Aquesta empresa va 
comprar la central de Cercs fa un any, tot i què el projecte ha transcendit recentment.

El projecte d’aquest planta incineradora ha comptat amb el suport de l’Ajunta-
ment de Cercs, amb majoria de Junts per Catalunya, i l’oposició d’entitats ecologis-
tes i del territori agrupades en la Plataforma Anti-incineradora de Cercs. L’Ajunta-
ment ha donat l’autorització d’obres i ja han començat els treballs de sanejament de 
la central, una decisió presa d’esquenes a la població i sense que consti que l’em-
presa impulsora del projecte compti amb els corresponents permisos i la declaració 
d’impacte ambiental i sense cap debat social i polític a la població de Cercs.

La incineració de residus industrials emetrà CO
2
 i elements químics tòxics no-

cius i, per tant, suposa un risc per una comarca històricament molt afectada per la 
contaminació de la central de Cercs. Aquest projecte no es pot considerar, en cap 
cas, que promogui les energies renovables. És contrari a una política coherent d’ac-
ció climàtica i als objectius de la Llei catalana de Canvi Climàtic.

Un país que vulgui donar resposta a l’emergència climàtica, que impulsi la mo-
dernització ecològica de l’economia i la protecció del medi ambient no pot perme-
tre que s’impulsi un projecte d’incineració de residus industrials a l’antiga central 
de Cercs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu normal el Govern que davant un projecte d’aquesta transcendència ni 

l’empresa impulsora ni l’Ajuntament de Cercs hagin presentat el projecte al Govern 
o s’hi hagin posat en contacte?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència de 
reobrir la central tèrmica de Cercs (Berguedà) amb les polítiques 
d’acció climàtica i de transició energètica que proposa
314-05802/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 48494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Marc Parés Franzi, 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.

Fa uns dies es va donar a conèixer que l’empresa EmSpain Waste&Treatment, 
amb arrels a Manresa que aplega diferents inversors, pretén reobrir la central tèrmi-
ca de Cercs, tancada des de 2011, per produir energia amb la crema de residus indus-
trials, de rebuig provinent de residus de vehicles fora d’ús, de rebuig de la indústria 
del paper i de rebuig provinent de la indústria del reciclatge. Aquesta empresa va 
comprar la central de Cercs fa un any, tot i què el projecte ha transcendit recentment.

El projecte d’aquest planta incineradora ha comptat amb el suport de l’Ajunta-
ment de Cercs, amb majoria de Junts per Catalunya, i l’oposició d’entitats ecologis-
tes i del territori agrupades en la Plataforma Anti-incineradora de Cercs. L’Ajunta-
ment ha donat l’autorització d’obres i ja han començat els treballs de sanejament de 
la central, una decisió presa d’esquenes a la població i sense que consti que l’em-
presa impulsora del projecte compti amb els corresponents permisos i la declaració 
d’impacte ambiental i sense cap debat social i polític a la població de Cercs.

La incineració de residus industrials emetrà CO
2
 i elements químics tòxics no-

cius i, per tant, suposa un risc per una comarca històricament molt afectada per la 
contaminació de la central de Cercs. Aquest projecte no es pot considerar, en cap 
cas, que promogui les energies renovables. És contrari a una política coherent d’ac-
ció climàtica i als objectius de la Llei catalana de Canvi Climàtic.

Un país que vulgui donar resposta a l’emergència climàtica, que impulsi la mo-
dernització ecològica de l’economia i la protecció del medi ambient no pot perme-
tre que s’impulsi un projecte d’incineració de residus industrials a l’antiga central 
de Cercs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que el projecte de reobertura de la central de Cercs és co-

herent amb la política d’acció climàtica i la transició energètica, amb el Pacte Nacio-
nal per la Transició Energètica, amb la declaració d’Emergència climàtica aprovada 
pel Govern i la Llei catalana de Canvi Climàtic?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’alinearà amb 
l’empresa impulsora de la reobertura de la central tèrmica de Cercs 
o de la Plataforma Antiincineradora de Cercs, al Berguedà
314-05803/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 48495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Marc Parés Franzi, 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.

Fa uns dies es va donar a conèixer que l’empresa EmSpain Waste&Treatment, 
amb arrels a Manresa que aplega diferents inversors, pretén reobrir la central tèrmi-
ca de Cercs, tancada des de 2011, per produir energia amb la crema de residus indus-
trials, de rebuig provinent de residus de vehicles fora d’ús, de rebuig de la indústria 
del paper i de rebuig provinent de la indústria del reciclatge. Aquesta empresa va 
comprar la central de Cercs fa un any, tot i què el projecte ha transcendit recentment.

El projecte d’aquest planta incineradora ha comptat amb el suport de l’Ajunta-
ment de Cercs, amb majoria de Junts per Catalunya, i l’oposició d’entitats ecologis-
tes i del territori agrupades en la Plataforma Anti-incineradora de Cercs. L’Ajunta-
ment ha donat l’autorització d’obres i ja han començat els treballs de sanejament de 
la central, una decisió presa d’esquenes a la població i sense que consti que l’em-
presa impulsora del projecte compti amb els corresponents permisos i la declaració 
d’impacte ambiental i sense cap debat social i polític a la població de Cercs.

La incineració de residus industrials emetrà CO
2
 i elements químics tòxics no-

cius i, per tant, suposa un risc per una comarca històricament molt afectada per la 
contaminació de la central de Cercs. Aquest projecte no es pot considerar, en cap 
cas, que promogui les energies renovables. És contrari a una política coherent d’ac-
ció climàtica i als objectius de la Llei catalana de Canvi Climàtic.

Un país que vulgui donar resposta a l’emergència climàtica, que impulsi la mo-
dernització ecològica de l’economia i la protecció del medi ambient no pot perme-
tre que s’impulsi un projecte d’incineració de residus industrials a l’antiga central 
de Cercs.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern es posarà al costat de l’empresa impulsora del projecte o compartirà 

el posicionament de la Plataforma Anti-incineradora de Cercs?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les restes humanes 
trobades en la prospecció del golf de Roses segons l’estudi 
cartogràfic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació que es va presentar el 21 de març de 2019
314-05804/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 48503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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.

El 21 de març de 2019 es va presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya 
a Girona l’estudi cartogràfic realitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació que es concretava en el descobriment al golf de Roses del bosc 
marí més gran de la costa catalana.

En la prospecció, feta sobre una superfície de 3.350 hectàries, s’hi trobaren tota 
mena d’objectes (vaixells enfonsats, àncores, etc.) i també restes humanes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de restes humanes es trobaren al llarg de l’estudi?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a 
documentar les restes humanes trobades en la prospecció del golf 
de Roses segons l’estudi cartogràfic del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació que es va presentar el 21 de març de 
2019
314-05805/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 48504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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.

El 21 de març de 2019 es va presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya 
a Girona l’estudi cartogràfic realitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació que es concretava en el descobriment al golf de Roses del bosc 
marí més gran de la costa catalana.

En la prospecció, feta sobre una superfície de 3.350 hectàries, s’hi trobaren tota 
mena d’objectes (vaixells enfonsats, àncores, etc.) i també restes humanes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines gestions s’han realitzat per documentar aquestes restes humanes?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les anàlisis d’ADN 
de les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses 
segons l’estudi cartogràfic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació que es va presentar el 21 de març de 2019
314-05806/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 48505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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.

El 21 de març de 2019 es va presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya 
a Girona l’estudi cartogràfic realitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació que es concretava en el descobriment al golf de Roses del bosc 
marí més gran de la costa catalana.

En la prospecció, feta sobre una superfície de 3.350 hectàries, s’hi trobaren tota 
mena d’objectes (vaixells enfonsats, àncores, etc.) i també restes humanes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’han realitzat els corresponents anàlisis d’ADN?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha informat el 
sistema unificat de persones desaparegudes i restes humanes sense 
identificar de les restes humanes trobades en la prospecció del golf 
de Roses segons l’estudi cartogràfic del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació que es va presentar el 21 de març de 
2019
314-05807/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 48506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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.

El 21 de març de 2019 es va presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya 
a Girona l’estudi cartogràfic realitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació que es concretava en el descobriment al golf de Roses del bosc 
marí més gran de la costa catalana.

En la prospecció, feta sobre una superfície de 3.350 hectàries, s’hi trobaren tota 
mena d’objectes (vaixells enfonsats, àncores, etc.) i també restes humanes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha informat d’aquestes troballes al sistema unificat conegut com PDyRH 

(persones desaparegudes i restes humanes sense identificar)?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb 
la Plataforma per la Llengua en l’elaboració del segell de producte 
lingüísticament responsable
314-05808/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 48510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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.

En relación al distintivo «Sello producto lingüísticamente responsable».
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha colaborado el Departament de Empresa y Conocimiento con Plataforma 

per la Llengua en la elaboración del mismo?

Palacio del Parlamento, 18 de septiembre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del menjador escolar al Baix Penedès durant el 
curs 2018-2019
314-05809/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del comedor escolar en la 

comarca del Baix Penedès para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs



BOPC 442
18 d’octubre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 99 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del menjador escolar a l’Alt Camp durant el curs 
2018-2019
314-05810/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del comedor escolar en la 

comarca de l’Alt Camp para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del menjador escolar al Baix Camp durant el curs 
2018-2019
314-05811/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del comedor escolar en la 

comarca del Baix Camp para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del menjador escolar al Tarragonès durant el curs 
2018-2019
314-05812/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del comedor escolar en la 

comarca del Tarragonès para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del menjador escolar a les Terres de l’Ebre durant 
el curs 2018-2019
314-05813/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del comedor escolar en la 

comarca de Terres de l’Ebre para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del transport escolar a l’Alt Camp durant el curs 
2018-2019
314-05814/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del transporte escolar en 

la comarca de l’Alt Camp para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del transport escolar al Baix Camp durant el curs 
2018-2019
314-05815/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del transporte escolar en 

la comarca del Baix Camp para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del transport escolar al Baix Penedès durant el 
curs 2018-2019
314-05816/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del transporte escolar en 

la comarca del Baix Penedès para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del transport escolar al Tarragonès durant el curs 
2018-2019
314-05817/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del transporte escolar en 

la comarca del Tarragonès para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del transport escolar a les Terres de l’Ebre durant 
el curs 2018-2019
314-05818/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del transporte escolar en 

la comarca de Terres de l’Ebre para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació 
per a adults a l’Alt Camp per al curs 2019-2020
314-05819/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en las enseñanzas de formación de personas adultas para el curso 
2019-2020 en la comarca de l’Alt Camp?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentre.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació 
per a adults al Baix Camp per al curs 2019-2020
314-05820/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en las enseñanzas de formación de personas adultas para el curso 
2019-2020 en la comarca del Baix Camp?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentre.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació 
per a adults al Baix Penedès per al curs 2019-2020
314-05821/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en las enseñanzas de formación de personas adultas para el curso 
2019-2020 en la comarca del Baix Penedès?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentre.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació 
per a adults al Tarragonès per al curs 2019-2020
314-05822/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en las enseñanzas de formación de personas adultas para el curso 
2019-2020 en la comarca del Tarragonès?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentre.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els centres de formació d’adults el curs 2019-2020 a les Terres de 
l’Ebre
314-05823/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en las enseñanzas de formación de personas adultas para el curso 
2019-2020 en la comarca de Terres de l’Ebre?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentre.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat 
el curs 2019-2020 a l’Alt Camp
314-05824/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grupo 

Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 
166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en P3 para el curso 2019-2020, en la comarca de l’Alt Camp?
– ¿Cuál es el porcentage de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción de primero de primaria, para el curso 2019-2020, en la comarca de 
l’Alt Camp?

– ¿Cuál es el porcentage de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de ESO para el curso 2019-2020, en la comarca de l’Alt 
Camp?

– ¿Cuál es el porcentage de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de Bachillerato para el curso 2019-2020, en la comarca 
de l’Alt Camp?

– ¿Cuál es el porcentage de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado medio para el curso 2019-2020, en la 
comarca de l’Alt Camp?

– ¿Cuál es el porcentage de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado superior para el curso 2019-2020 en 
la comarca de l’Alt Camp?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentran.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat 
el curs 2019-2020 al Baix Camp
314-05825/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en P3 para el curso 2019-2020, en la comarca del Baix Camp?
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción de primero de primaria, para el curso 2019-2020, en la comarca del 
Baix Camp?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de ESO para el curso 2019-2020, en la comarca del Baix 
Camp?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de Bachillerato para el curso 2019-2020, en la comarca 
del Baix Camp?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado medio para el curso 2019-2020, en la 
comarca del Baix Camp?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado superior para el curso 2019-2020 en 
la comarca del Baix Camp?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentran.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat 
el curs 2019-2020 al Baix Penedès
314-05826/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en P3 para el curso 2019-2020, en la comarca del Baix Penedès?
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción de primero de primaria, para el curso 2019-2020, en la comarca del 
Baix Penedès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de ESO para el curso 2019-2020, en la comarca del Baix 
Penedès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de Bachillerato para el curso 2019-2020, en la comarca 
del Baix Penedès?
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– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado medio para el curso 2019-2020, en la 
comarca del Baix Penedès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado superior para el curso 2019-2020 en 
la comarca del Baix Penedès?

Desglosados por centros docentes con indicación de la poblacion en la que se 
encuentran.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat 
el curs 2019-2020 al Tarragonès
314-05827/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en P3 para el curso 2019-2020, en la comarca del Tarragonès?
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción de primero de primaria, para el curso 2019-2020, en la comarca del 
Tarragonès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de ESO para el curso 2019-2020, en la comarca del Tar-
ragonès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de Bachillerato para el curso 2019-2020, en la comarca 
del Tarragonès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado medio para el curso 2019-2020, en la 
comarca del Tarragonès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado superior para el curso 2019-2020 en 
la comarca del Tarragonès?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en que la que 
se encuentran.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat 
el curs 2019-2020 a les Terres de l’Ebre
314-05828/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en P3 para el curso 2019-2020, en la comarca de Terres de l’Ebre?
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción de primero de primaria, para el curso 2019-2020, en la comarca de 
Terres de l’Ebre?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de ESO para el curso 2019-2020, en la comarca de de 
Terres de l’Ebre?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de Bachillerato para el curso 2019-2020, en la comarca 
de Terres de l’Ebre?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado medio para el curso 2019-2020, en la 
comarca de Terres de l’Ebre?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado superior para el curso 2019-2020 en 
la comarca de Terres de l’Ebre?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en que se en-
cuentran.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la 
vuitena etapa de la volta ciclista a Espanya del 2019
314-05829/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 48563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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.

La 8ª etapa de la última vuelta ciclista a España, tuvo su salida en la población 
tarraconense de Valls, siendo la única ciudad catalana que este año ha acogido di-
cho evento deportivo.
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Tal como afirma el Sr. Javier Guillén, director de la empresa Unipublic organiza-
dora del evento, se necesitó financiación por parte de las diferentes administraciones 
para poder llevar a cabo dicha carrera.

Por lo tanto, interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿La Generalitat de Cataluña ha colaborado económicamente con el Ayunta-

miento de Valls, para asumir los costes de acogida de dicho evento?
– En tal caso, ¿cuál ha sido el importe que ha concedido al Ayuntamiento para 

la celebración de la vuelta?

Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes 
signats amb l’empresa Unipublic per a acollir la volta ciclista a 
Espanya
314-05830/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 48565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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.

La 8ª etapa de la última vuelta ciclista a España, tuvo su salida en la población 
tarraconense de Valls, siendo la única ciudad catalana que este año ha acogido di-
cho evento deportivo.

Tal como afirma el Sr. Javier Guillén, director de la empresa Unipublic organiza-
dora del evento, se necesita financiación por parte de las diferentes administraciones 
para poder llevar a cabo dicha carrera.

Por lo tanto, interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿La Generalitat ha firmado más contratos con la empresa Unipublic, para aco-

ger dicho evento en años posteriores?

Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
econòmica a la volta ciclista a Espanya del 2019
314-05831/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 48566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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.

La 8ª etapa de la última vuelta ciclista a España, tuvo su salida en la población 
tarraconense de Valls, siendo la única ciudad catalana que este año ha acogido di-
cho evento deportivo.
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Tal como afirma el Sr. Javier Guillén, director de la empresa Unipublic organiza-
dora del evento, se necesitó financiación por parte de las diferentes administraciones 
para poder llevar a cabo dicha carrera.

Por lo tanto, interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿La Generalitat de Cataluña ha colaborado en el aporte económico de la vuelta 

ciclista a España? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la cantidad aportada?

Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que 
va posar a disposició de l’Ajuntament de Valls (Alt Camp) per a 
l’organització de la vuitena etapa de la volta ciclista a Espanya
314-05832/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 48567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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.

La 8ª etapa de la última vuelta ciclista a España, tuvo su salida en la población 
tarraconense de Valls, siendo la única ciudad catalana que este año ha acogido di-
cho evento deportivo.

Tal como afirma el Sr. Javier Guillén, director de la empresa Unipublic organiza-
dora del evento, se necesitó financiación por parte de las diferentes administraciones 
para poder llevar a cabo dicha carrera.

Por lo tanto, interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medios materiales y/o humanos ha puesto la Generalitat a disposición del 

Ayuntamiento de Valls?

Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els representants del Departament d’Interior i dels Mossos 
d’Esquadra van abandonar l’acte de celebració de la patrona de la 
Guàrdia Civil
314-05833/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 48570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con el acto celebrado el día 09.10.2019 en el cuartel de Sant Andreu 
de la Barca (Baix Llobregat) de la patrona de la Guardia Civil, 
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales las autoridades que representan el 

Departamento de Interior de la Generalitat y la cúpula del Cuerpo de Mossos d’Es-
quadra abandonaron anticipadamente dicho acto?

Palacio del Parlamento, 10 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados, 

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir el cabal ecològic del Ter
314-05834/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 48596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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: 
Les poques pluges, les altes temperatures i l’abandonament dels boscos han pro-

vocat que el Ter registri el seu nivell mínim en 35 anys.
Les reserves d’aigua dels embassaments s’han desplomat i els rius han registrat 

una reducció de cabals contínua aquest any.
El riu Siurana forma part de la Xarxa Natura 2000, és Zona d’Especial Protecció 

de les Aus i Lloc d’Importància Comunitària. Tant l’Agència Catalana de l’Aigua 
com la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, han mantingut l’actual mo-
del de transvasament, que deriva el 90% de l’aigua que recull el Pantà de Siurana, a 
la riera de Riudecanyes.

La setmana passada es va autoritzar el transvasament de 500.000 m3 d’aigua del 
Siurana a Riudecanyes, deixant pràcticament sec el Siurana.

– Quines són les mesures previstes pel Govern de la Generalitat per a garantir el 
cabal ecològic del riu Ter?

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la supervivència del Siurana
314-05835/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 48597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 
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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: 
Les poques pluges, les altes temperatures i l’abandonament dels boscos han pro-

vocat que el Ter registri el seu nivell mínim en 35 anys.
Les reserves d’aigua dels embassaments s’han desplomat i els rius han registrat 

una reducció de cabals contínua aquest any.
El riu Siurana forma part de la Xarxa Natura 2000, és Zona d’Especial Protecció 

de les Aus i Lloc d’Importància Comunitària. Tant l’Agència Catalana de l’Aigua 
com la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, han mantingut l’actual mo-
del de transvasament, que deriva el 90% de l’aigua que recull el Pantà de Siurana, a 
la riera de Riudecanyes.

La setmana passada es va autoritzar el transvasament de 500.000 m3 d’aigua del 
Siurana a Riudecanyes, deixant pràcticament sec el Siurana.

– Quines mesures ha pres el Govern de la Generalitat per a garantir la supervi-
vència del riu Siurana?

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió 
amb la Taula del Ter
314-05836/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 48598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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: 
Les poques pluges, les altes temperatures i l’abandonament dels boscos han pro-

vocat que el Ter registri el seu nivell mínim en 35 anys.
Les reserves d’aigua dels embassaments s’han desplomat i els rius han registrat 

una reducció de cabals contínua aquest any.
El riu Siurana forma part de la Xarxa Natura 2000, és Zona d’Especial Protecció 

de les Aus i Lloc d’Importància Comunitària. Tant l’Agència Catalana de l’Aigua 
com la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, han mantingut l’actual mo-
del de transvasament, que deriva el 90% de l’aigua que recull el Pantà de Siurana, a 
la riera de Riudecanyes.

La setmana passada es va autoritzar el transvasament de 500.000 m3 d’aigua del 
Siurana a Riudecanyes, deixant pràcticament sec el Siurana.

1. Quan va ser l’última reunió del Govern de la Generalitat amb la Taula del Ter?
2. Quines van ser les conclusions d’aquesta reunió per a garantir la supervivèn-

cia del riu?

Palau del Parlament, 11 d’octubre 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 darrera reunió 
amb la Taula del Siurana
314-05837/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 48599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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: 
Les poques pluges, les altes temperatures i l’abandonament dels boscos han pro-

vocat que el Ter registri el seu nivell mínim en 35 anys.
Les reserves d’aigua dels embassaments s’han desplomat i els rius han registrat 

una reducció de cabals contínua aquest any.
El riu Siurana forma part de la Xarxa Natura 2000, és Zona d’Especial Protecció 

de les Aus i Lloc d’Importància Comunitària. Tant l’Agència Catalana de l’Aigua 
com la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, han mantingut l’actual mo-
del de transvasament, que deriva el 90% de l’aigua que recull el Pantà de Siurana, a 
la riera de Riudecanyes.

La setmana passada es va autoritzar el transvasament de 500.000 m3 d’aigua del 
Siurana a Riudecanyes, deixant pràcticament sec el Siurana.

1. Quan va ser l’última reunió del Govern de la Generalitat amb la Taula del Siu-
rana?

2. Quines van ser les conclusions d’aquesta reunió per garantir la supervivència 
del riu?

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la protecció ambiental i evitar la sobreexplotació del Siurana
314-05838/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 48600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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: 
Les poques pluges, les altes temperatures i l’abandonament dels boscos han pro-

vocat que el Ter registri el seu nivell mínim en 35 anys.
Les reserves d’aigua dels embassaments s’han desplomat i els rius han registrat 

una reducció de cabals contínua aquest any.
El riu Siurana forma part de la Xarxa Natura 2000, és Zona d’Especial Protecció 

de les Aus i Lloc d’Importància Comunitària. Tant l’Agència Catalana de l’Aigua 
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com la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, han mantingut l’actual mo-
del de transvasament, que deriva el 90% de l’aigua que recull el Pantà de Siurana, a 
la riera de Riudecanyes.

La setmana passada es va autoritzar el transvasament de 500.000 m3 d’aigua del 
Siurana a Riudecanyes, deixant pràcticament sec el Siurana.

– Quines mesures té previstes el Govern de la Generalitat per garantir la protec-
ció ambiental del Siurana i evitar la seva sobreexplotació?

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats, GP CatECP

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el contracte vigent entre Andreu Joan Martínez i la Corporació
325-00044/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 47979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1) Quin tipus de contracte té vigent amb la CCMA el senyor Andreu Joan Mar-

tínez?
2) Quan va ser fet aquest contracte?
3) Amb quina justificació se li va atorgar una excedència forçosa?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre les excedències forçoses vigents de treballadors de la 
Corporació
325-00045/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 47980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
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Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha vigents més excedències forçoses de treballadors/es de la CCMA? Per 

quins motius tenen aquestes excedències?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els casos de càrrecs directius que se n’han anat a exercir 
altres responsabilitats amb una excedència forçosa
325-00046/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 47981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants casos anteriors hi ha hagut de personal directiu de les empreses de la 

CCMA que hagin marxat a exercir altres responsabilitats amb una excedència for-
çosa?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de la restauració de la torre medieval d’Ivorra (Segarra)
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	314-05086/12
	Resposta del Govern
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	314-05144/12
	Resposta del Govern
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a compensar els afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook
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	314-05719/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb representants del sector turístic arran de la fallida de l’empresa Thomas Cook
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	314-05743/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sentències judicials desfavorables per al Departament d’Economia i Hisenda amb relació a les sancions a les empreses subministradores de serveis bàsics
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sentències judicials favorables amb relació a les sancions a les empreses subministradores de serveis bàsics
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’abastament d’aigua del Port de la Selva (Alt Empordà)
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han presentat al·legacions al Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmb
	314-05782/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les qüestions plantejades per les al·legacions al Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’
	314-05783/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a respondre les al·legacions al Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmb
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del procés d’exposició pública del Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àm
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de la renda garantida de ciutadania que han generat un pagament a l’agost de 2019
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	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania a l’agost de 2019
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients oberts i de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania a l’agost de 2017
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	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els sector agroalimentari dels aranzels que l’Administració dels Estats Units d’Amèrica vol aplicar a les importacions d’aquest sector
	314-05789/12
	Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a fer front a l’aplicació d’aranzels per l’Administració dels Estats Units d’Amèrica a les importacions del sector agroalimentari
	314-05790/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant l’aturada de l’activitat de l’empresa OSSA, subcontractada per Acciona i Copcisa per a les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell
	314-05791/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’interès que ha demostrat pel que ha passat amb els treballadors de l’empresa OSSA, subcontractada per Acciona i Copcisa per a les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell
	314-05792/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’alguna variació en la data de finalització de les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de l’adjudicació de les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit la comissió de seguiment de les obres del túnel de Tresponts, a l’Alt Urgell, per a informar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la situació i l’estat de les obres
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb els impulsors de la reobertura de la central tèrmica de Cercs (Berguedà)
	314-05797/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa impulsora de la reobertura de la central tèrmica de Cercs (Berguedà) ha presentat la declaració d’impacte ambiental
	314-05798/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l’Ajuntament de Cercs (Berguedà) pel projecte de l’empresa EmSpain Waste&Treament de reobrir la central tèrmica
	314-05799/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de l’empresa EmSpain Waste&Treatment de reobrir la central tèrmica de Cercs (Berguedà)
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que ni l’Ajuntament de Cercs (Berguedà) ni l’empresa impulsora de la reobertura de la central tèrmica no li hagin presentat el projecte ni s’hi hagin posat en contacte
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	314-05803/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses segons l’estudi cartogràfic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que es va presentar el 21 de març de 2019
	314-05804/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a documentar les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses segons l’estudi cartogràfic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que es va presentar el 2
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les anàlisis d’ADN de les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses segons l’estudi cartogràfic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que es va presentar el 21 de mar
	314-05806/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha informat el sistema unificat de persones desaparegudes i restes humanes sense identificar de les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses segons l’estudi cartogràfic del Departament
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb la Plataforma per la Llengua en l’elaboració del segell de producte lingüísticament responsable
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	314-05812/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris del menjador escolar a les Terres de l’Ebre durant el curs 2018-2019
	314-05813/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults a l’Alt Camp per al curs 2019-2020
	314-05819/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Baix Camp per al curs 2019-2020
	314-05820/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Baix Penedès per al curs 2019-2020
	314-05821/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Tarragonès per al curs 2019-2020
	314-05822/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els centres de formació d’adults el curs 2019-2020 a les Terres de l’Ebre
	314-05823/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 a l’Alt Camp
	314-05824/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Baix Camp
	314-05825/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Baix Penedès
	314-05826/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Tarragonès
	314-05827/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 a les Terres de l’Ebre
	314-05828/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la vuitena etapa de la volta ciclista a Espanya del 2019
	314-05829/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes signats amb l’empresa Unipublic per a acollir la volta ciclista a Espanya
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica a la volta ciclista a Espanya del 2019
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	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que va posar a disposició de l’Ajuntament de Valls (Alt Camp) per a l’organització de la vuitena etapa de la volta ciclista a Espanya
	314-05832/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els representants del Departament d’Interior i dels Mossos d’Esquadra van abandonar l’acte de celebració de la patrona de la Guàrdia Civil
	314-05833/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el cabal ecològic del Ter
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió amb la Taula del Ter
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	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
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