
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 les entitats que gestionen els cen-
tres residencials de menors estrangers no acompanyats
314-04366/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de profes-
sionals dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
314-04639/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació d’avaluació 
de notes Esfera
314-04998/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de Twitter amb relació 
a l’existència de comptes falsos associats a Esquerra Republicana de Catalunya
314-05047/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que Esquerra Republicana 
de Catalunya tingués comptes falsos a Twitter és una pràctica transparent
314-05048/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència tenia dels comptes falsos 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a Twitter
314-05049/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència ha demanat explicacions a Esquerra Repu-
blicana de Catalunya pels comptes falsos a Twitter
314-05050/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública tenia dels comptes falsos d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a Twitter
314-05051/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència té de l’existència de comp-
tes falsos de partits polítics a Twitter
314-05052/12
Resposta del Govern 17
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència d’impulsar una modificació de 
la llei electoral per a evitar que els partits polítics tinguin comptes falsos a les xar-
xes socials
314-05053/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Depar-
tament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a evitar que els 
partits polítics tinguin comptes falsos a les xarxes socials
314-05054/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departa-
ment de Polítiques Digitals i Administració Pública per a evitar que els partits polítics 
tinguin comptes falsos a les xarxes socials
314-05055/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús dels comptes oficials a les xarxes 
socials per a criticar les decisions polítiques de les formacions que no li donen suport
314-05056/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels servidors de l’apli-
cació d’avaluació de notes Esfera
314-05057/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eina alternativa a l’aplicació d’ava-
luació de notes Esfera
314-05058/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències registrades amb 
l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05059/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’incidències registrades 
amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05060/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació d’avaluació 
de notes Esfera del 2017 ençà
314-05061/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes que hi havia al ma-
gatzem de la fàbrica de Miasa, de Tarragona, en el moment de l’incendi
314-05090/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compostos dels productes que 
hi havia al magatzem de la fàbrica de Miasa, de Tarragona, en el moment de l’incendi
314-05091/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mesurar la qualitat 
de l’aire de les zones veïnals limítrofes de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05092/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que hi ha-
via al polígon Entrevies en el moment de l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05094/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet un reconeixement mè-
dic als treballadors del polígon Entrevies després del confinament per l’incendi de 
la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05095/12
Resposta del Govern 22



BOPC 455
4 de novembre de 2019

Taula de contingut 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va donar cap tipus de pro-
tecció als treballadors del polígon Entrevies durant el confinament per l’incendi de 
la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05096/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en el viatge a Mèxic al 
juny de 2019
314-05122/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants 
a Mèxic al juny de 2019
314-05123/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta del Ministeri d’Exteriors 
al viatge a Mèxic del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència
314-05124/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants durant 
el viatge a Mèxic al juny de 2019
314-05125/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de l’Institut Ramon Llull 
i l’Institut del Teatre per a participar en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05127/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la participació de Cata-
lunya en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05128/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el p de selecció de programes i 
participants en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05129/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del procediment de se-
lecció de programes i participants en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05130/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fiances per lloguer de finques 
urbanes del període 2015-2018
314-05133/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives facilitades als do-
cents per a introduir les qualificacions dels alumnes
314-05158/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la fallada del pro-
grama informàtic Esfera
314-05159/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que ha fallat el 
programa informàtic Esfera
314-05160/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que gestiona el progra-
ma informàtic Esfera
314-05161/12
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització del contracte 
amb l’empresa que gestiona el programa informàtic Esfera
314-05162/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de rescindir el con-
tracte a l’empresa que gestiona el programa informàtic Esfera
314-05163/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de procediment dut a ter-
me per a contractar el programa informàtic Esfera
314-05164/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que ha solucionat la fa-
llada del programa informàtic Esfera
314-05165/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que empara el finan-
çament de les despeses de disseny, desenvolupament i sortida dels webs dels ex-
presidents de la Generalitat
314-05188/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que empara el finan-
çament de les despeses de desenvolupament i implantació de l’arxiu digital de les 
oficines dels expresidents de la Generalitat
314-05189/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de treball dels em-
pleats de l’empresa Selvafil, de Maçanet de la Selva
314-05233/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de recuperació de 
cabals del riu Siurana
314-05235/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de finalització de la con-
cessió d’aigua als regants de Riudecanyes (Baix Camp)
314-05236/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives de proveïment d’ai-
gua de Reus (Baix Camp) i l’Alt Camp
314-05237/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer de l’edifici Cíclope, 
d’Igualada (Anoia)
314-05242/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres d’adequa-
ció de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
314-05243/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de les obres d’ade-
quació de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
314-05244/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de la seu del 
Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
314-05245/12
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el malestar dels treballadors del 
Servei d’Ocupació de Catalunya a l’Anoia per les condicions de treball a l’edifici actual
314-05246/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques comprades 
per l’Incasòl a l’Alt Camp
314-05300/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús a què pensa destinar les fin-
ques comprades per l’Incasòl a l’Alt Camp
314-05301/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les obres de cons-
trucció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
314-05321/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització de les obres de cons-
trucció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
314-05322/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal i de vehicles 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra de Manresa, Berga i Solsona
314-05329/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal i de vehicles 
de la Delegació del Govern a la Catalunya Central
314-05330/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal i de vehicles 
dels parcs de bombers del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès
314-05331/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la millora dels parcs de bombers 
del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès
314-05332/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la Sala de Comanda-
ment dels Mossos d’Esquadra de Manresa (Bages) a Reus (Baix Camp)
314-05333/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de desmantellar la Sala 
de Comandament dels Mossos d’Esquadra de Manresa (Bages)
314-05334/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament públic de l’Institut 
Nova Història
314-05450/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts públics o les subvencions 
rebuts per l’Institut Nova Història del 2012 ençà
314-05471/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions, les concessions i 
els contractes adjudicats a diverses empreses amb el mateix domicili social que 
l’Institut Nova Història del 2012 ençà
314-05472/12
Resposta del Govern 41
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri per a la pre-
sentació dels ingressos davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència
325-00039/12
Resposta del president del Consell de Govern 42

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 l’obertura de diligèn-
cies arran de les coaccions a una periodista durant la manifestació de l’1 d’octubre 
de 2019 a Barcelona
311-01210/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels 
responsables de les coaccions als treballadors de mitjans de comunicació durant 
les manifestacions
311-01211/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requeriments de 
manteniment de l’ordre als organitzadors de manifestacions com la de l’1 d’octu-
bre de 2019
311-01212/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures preses 
contra els responsables de mantenir l’ordre durant la manifestació de l’1 d’octubre 
de 2019 a Barcelona
311-01213/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels 
responsables de les coaccions a una periodista durant la manifestació de l’1 d’oc-
tubre de 2019 a Barcelona
311-01214/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’un expedient 
sancionador als convocants de la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
311-01215/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre unes declaracions de 
la consellera de Cultura en què va emprar l’expressió «raça catalana»
311-01225/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la consellera de Cultura 
creu que els catalans són racialment diferents
311-01226/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les característiques 
distintives de la «raça catalana» a què va fer referència la consellera de Cultura
311-01227/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la datació antropològica 
de la «raça catalana» a què va fer referència la consellera de Cultura
311-01228/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 50
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
els representants del Departament d’Interior i la cúpula del Cos de Mossos d’Esqua-
dra van abandonar l’acte celebrat a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu 
de la Barca (Baix Llobregat)
311-01257/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’endarreriment en la 
restitució dels radars i els senyals de trànsit a la carretera C-12
311-01260/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació pel Mos-
sos d’Esquadra dels responsables de tapar els radars i els senyals de trànsit de la 
carretera C-12 la matinada del 5 d’octubre de 2019
311-01261/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de restituir la 
seguretat viària a la carretera C-12
311-01262/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’alguna in-
vestigació interna pel manteniment deficient de la carretera C-12
311-01263/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 53

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència dels aldarulls en les 
seus judicials
314-05851/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les seus judicials ha pogut pres-
tar el servei públic sense problema
314-05852/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir l’accés a la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-05853/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’oc-
tubre de 2019 als centres escolars
314-05854/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’oc-
tubre de 2019 per part dels docents dels centres escolars
314-05855/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’octu-
bre de 2019 per part del personal d’administració i serveis i dels professionals d’aten-
ció educativa dels centres escolars
314-05856/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la vaga del 18 d’octubre 
de 2019 per al Departament d’Educació
314-05857/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’oc-
tubre de 2019 als serveis territorials del Departament d’Educació
314-05858/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que té la consellera 
de Salut amb relació a les actituds dels serveis d’emergències
314-05859/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si unes declaracions de la conselle-
ra de Salut posen en dubte la professionalitat dels equips d’emergències mèdiques
314-05860/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe sobre els 
afectats i ferits en els aldarulls que es van produir entre el 14 i el 20 d’octubre de 2019
314-05861/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites a especialistes, les pro-
ves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques reprogramades a causa dels talls 
de trànsit viari i ferroviari
314-05862/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites a centres d’atenció pri-
mària reprogramades a causa dels talls de trànsit viari i ferroviari
314-05863/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ambulàncies del Servei d’Emer-
gències Mèdiques han acompanyat els participants en les marxes per la llibertat
314-05864/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum i el cost dels serveis 
d’emergències mèdiques que han cobert els aldarulls que s’han produït entre el 14 
i el 20 d’octubre de 2019
314-05865/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a professionals del 
Servei d’Emergències Mèdiques entre el 14 i el 20 d’octubre de 2019
314-05866/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’expedients a agents 
dels Mossos d’Esquadra en aplicació del Reglament de règim disciplinari
314-05867/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les protestes que van 
començar el 14 d’octubre de 2019 en l’agenda institucional
314-05868/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats amb participació de 
membres del Govern anul·lades arran de les protestes que van començar el 14 d’oc-
tubre de 2019
314-05869/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes públics i les reunions 
dels departaments anul·lats arran de les protestes que van començar el 14 d’octu-
bre de 2019
314-05870/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació en el sector turístic dels 
disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05871/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vols anul·lats, can-
cel·lats o endarrerits a l’aeroport de Barcelona - el Prat pels disturbis del 14 al 20 
d’octubre de 2019
314-05872/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els creuers afectats pels disturbis 
ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05873/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les anul·lacions i les cancel·lacions 
d’estades hoteleres atribuïdes als disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’oc-
tubre de 2019
314-05874/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació en el sector cultural dels 
disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05875/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes culturals, recreatius i festius 
anul·lats a causa dels disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05876/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos econòmics dels talls 
de carreteres i dels desperfectes ocasionats pels disturbis ocorreguts del 14 al 20 
d’octubre de 2019
314-05877/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’assignació dels ser-
veis mínims diferenciats entre Renfe i els Ferrocarrils de la Generalitat per a la vaga 
del 18 d’octubre de 2019
314-05878/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’oc-
tubre de 2019 als centres residencials per a gent gran i als centres de dia
314-05879/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’oc-
tubre de 2019 als centres residencials d’atenció educativa
314-05880/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a desconvocar les 
taules de treball del Pacte nacional per la discapacitat entre el 14 i el 18 d’octubre 
de 2019
314-05881/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats socials que conformen 
el grup de treball sobre els infants robats
314-05882/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació d’entitats de perso-
nes afectades en el grup de treball sobre els infants robats
314-05883/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de l’entrada de la Fa-
cultat de Dret de la Universitat de Barcelona el 23 d’octubre de 2019
314-05884/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els sindicats i 
l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
314-05885/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de viabilitat que proposa 
l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
314-05886/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb l’empresa Sada, 
de Lleida (Segrià), per a evitar-ne el tancament
314-05887/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 70
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
la venda de l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
314-05888/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions previstes per a recol-
locar els treballadors de l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
314-05889/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té previst un pla de recol·locació 
per als treballadors de més de cinquanta anys de l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
314-05890/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer una taula de ne-
gociació per a tornar a portar la producció de l’empresa Sada a la planta de Lleida 
(Segrià)
314-05891/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va denegar una sol·licitud 
d’autorització de la mesura de modificació de la part fixa de l’horari per part d’una 
família monoparental
314-05892/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions activades del Pla es-
pecial d’emergències per inundacions
314-05893/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços de personal que es 
van incorporar a l’operatiu dels centres de treball 112 arran de l’activació del Pla 
especial d’emergències per inundacions
314-05894/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal que hi havia a les sa-
les dels centres del 112 mentre va estar activat el Pla especial d’emergències per 
inundacions
314-05895/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades que es van 
perdre en els centres del 112 durant el temporal del 22 d’octubre de 2019
314-05896/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Servei Català 
de la Salut demana les dades relatives a les persones que han estat ateses arran 
de les mobilitzacions del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05897/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya «El Pacte 
internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la 
reunió pacífica»
314-05898/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat als mitjans de co-
municació per l’emissió de la campanya «El Pacte internacional dels drets civils: 
defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
314-05899/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què va encarregar l’ela-
boració de la campanya «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre 
dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
314-05900/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 77
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el públic objectiu específic de la 
campanya «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la lliber-
tat d’expressió i a la reunió pacífica»
314-05901/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de la campanya «El 
Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió 
i a la reunió pacífica»
314-05902/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la Comissió Asses-
sora sobre la Publicitat Institucional de la campanya «El Pacte internacional dels 
drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
314-05903/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 79

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 Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el tractament equilibrat 
de tots els punts de vista després de la sentència del judici del procés
325-00047/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 79

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes des-
prés de la sentència del judici del procés
325-00048/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 80

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura que el 
Telenotícies va fer del comunicat dels Mossos d’Esquadra en què denunciaven la 
manca de mitjans
325-00049/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 80

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els aldarulls 
del 15 i el 16 d’octubre de 2019 no es van retransmetre en directe
325-00050/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 81

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la relació de connexions 
en directe i reemissions als canals i emissores de la Corporació en el marc de la 
vaga general del 18 d’octubre de 2019
325-00051/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 81

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual TV3 
no va informar sobre la comunicació dels Mossos d’Esquadra amb relació als atacs 
amb àcid que van patir el 16 d’octubre de 2019
325-00052/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 82

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el temps que es va dedicar 
als agents dels cossos de policia ferits del 14 al 20 d’octubre de 2019
325-00053/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 82

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el temps que es va de-
dicar a informar sobre l’agent greument ferit durant els aldarulls de la setmana del 
14 al 20 d’octubre de 2019
325-00054/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 83
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’entrevistes 
fetes a familiars d’agents de policia ferits
325-00055/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 83

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la font informativa en 
què es basa el director de Televisió de Catalunya per a afirmar que la varietat ideo-
lògica i geogràfica d’alguns programes és contradictòria amb la d’altres programes
325-00056/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la intenció de revisar el 
llibre d’estil de la Corporació
325-00057/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’aparicions a 
TV3 del portaveu de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Ca-
talunya (Fepol) del Cos de Mossos d’Esquadra
325-00058/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 85

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures previstes 
amb relació al tractament que es va fer dels mossos d’esquadra en el programa de 
TV3 Està passant
325-00059/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 85

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el compliment del llibre 
d’estil de la Corporació pel programa de TV3 Està passant
325-00060/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 86

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els criteris que justifiquen la reconstruc-
ció de la trucada del president de la Generalitat al president del Govern espanyol 
en el programa de TV3 30 minuts
325-00061/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 86
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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 les entitats 
que gestionen els centres residencials de menors estrangers no 
acompanyats
314-04366/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-04366/12.

No podem donar el pressupost desglossat per centre perquè obrim, reubiquem i 
tanquem en funció de les necessitats. Els centres i les places no són fixes.

Entitats gestores Previsió pressupostària 2019

Actua SCCL 1.890.342,65 €

Aema - Cooperativa Iniciativa Social 477.231,60 €

Associació Egueiro 690.600,44 €

Associació Invia 42.485,19 €

Associació per la Inserció Social i Laboral (ISIL) 38.124,54 €

Associació Punt de Referència 121.267,60 €

Caritas Diocesana de Barcelona 771.139,47 €

Caritas Diocesana de Girona 610.755,80 €

Caritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 208.938,26 €

Casal d’Infants del Raval 117.280,72 €

Centre de formació i prevenció 385.099,47 €

Ciutat i valors Fundació privada 242.652,00 €

Consell Esportiu 910.361,10 €

Creu Roja 1.091.000,00 €

EDUVIC, SCCL 21.819.733,72 €

Filles de la Caritat 545.937,80 €

Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül 121.267,60 €

Fundació Catalònia 60.633,80 €

Fundació Comtal 121.267,60 €

Fundació de Gestió Sanitària de  
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 60.633,80 €

Fundació Iniciatives Solidàries 1.833.588,45 €

Fundació Mercè Fontanillas 2.239.932,00 €

Fundació Natzareth 88.957,26 €

Fundació Oscobe 375.617,12 €

Fundació Pere Tarrès 767.980,44 €
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Entitats gestores Previsió pressupostària 2019

Fundació Privada Casa Sant Josep - Tarragona 198.051,16 €

Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social 359.317,56 €

Fundació Resilis 4.026.271,98 €

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial 31.000.264,77 €

GEDI, Gestió i Disseny SCCL 2.578.764,51 €

Grup d’Esplai Blanquerna  60.633,80 € 

Ibn Batuta 1.158.641,40 €

INTRESS 16.256.146,01 €

ISOM SCCL 5.885.792,99 €

Obra Tutelar Agrària 629.966,64 €

Probens 121.267,60 €

Sant Joan de Déu 4.928.975,13 €

SUARA Serveis SCCL 9.340.942,19 €

Teresianes de Catalunya 88.957,26 €

UTE (Mercè Fontanilles - Resilis) 5.020.902,00 €

El pressupost assignat és un mòdul (preu dia/jove): 

Protecció emergència  139,10 € + 210 € i

Servei de primera acollida  113,37 € 

Pis/ Residència Joves   83,10 € 

Pisos 16 a 18 anys   106,49 € + 41,43 € m ii

Places Pisos >18 anys   41,53 €

Barcelona, 1 d’octubre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

i  Mòdul Protecció d’emergència: la despesa de 210 € fa referència a l’import que s’adjudica per cada infant/
adolescent just quan arriba al centre d’emergència en concepte de roba, calçat i productes d’higiene personal. 

ii  Mòdul Pisos 16 a 18: la despesa de 41,43 € fa referència a l’import mensual que s’adjudica per cada infant/
adolescent en concepte de suport a l’atenció mèdico-educativa individual.

Un pis assistit s’ha d’entendre com un habitatge en el qual s’ofereix un servei de caràcter assistencial i educatiu 
per a joves d’entre 16 i 18 anys, per als quals es considera necessari iniciar un procés de desinternament pro-
gressiu per tal que assoleixin la majoria d’edat amb la capacitat suficient per obtenir la integració social, tot i 
mantenir-se la tutela i control per part de la DGAIA. 

Destinataris i finalitat del servei: els usuaris d’aquestes places seran joves adolescents d’entre 16 i 18 anys de-
pendents de la DGAIA que hagin estat ingressats en centres residencials d’acció educativa i que estiguin en 
procés formatiu i/o laboral i precisin disposar d’un seguiment sòcio-educatiu per a la consecució de la seva 
autonomia.

Aquest seguiment sòcio-educatiu es concretarà en un itinerari individual que s’haurà d’adaptar a les caracterís-
tiques i necessitats particulars de la població atesa.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de professionals dels centres de desenvolupament infantil i 
atenció precoç
314-04639/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-04639/12.

El nombre de professionals d’atenció directa dels CDIAPS de Catalunya des de 
l’any 2010 és el següent: 

2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010

Total Lleida 117 117 114 100 100 103 106 103

Total Girona 144 145 148 125 137 134 132 134

Total Tarragona 123 100 128 117 153 124 49 119

Total Terres de l’Ebre 46 47 45 40 43 44 43 46

Total Barcelona 960 919 855 789 803 851 833 777

Total Catalunya 1.390 1.328 1.290 1.171 1.236 1.256 1.163 1.179

Per motius tècnics, no disposem de les dades de l’any 2014.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació 
d’avaluació de notes Esfera
314-04998/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-04998/12 us in-
formo que la despesa en el sistema Esfer@ ha estat la següent:

Exercici Import facturació proveïdor (IVA inclòs)

2017 872.462,59 €

2018 1.491.874,26 €

2019 239.035,45 €

Barcelona, 25 d’octubre de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de 
Twitter amb relació a l’existència de comptes falsos associats a 
Esquerra Republicana de Catalunya
314-05047/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 les preguntes parlamentàries 314-05047/12 a 
314-05056/12, us informo del següent:

Atès que les iniciatives més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la infor-
mació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Aquesta informació no fa referència a la Generalitat de Catalunya i, per tant, no 
li correspon al govern de la Generalitat efectuar les valoracions que es suggereixen.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern, en el seu títol II sobre les obligacions de transparència, estableix 
que aquestes també són aplicables als partits polítics, a les associacions i fundacions 
vinculades, a les organitzacions sindicals i empresarials i a les entitats privades en 
els supòsits següents:

a) Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals.
b) Si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeix de sub-

vencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.
Així mateix, la llei 19/2014 ja regula els supòsits d’incompliment dels deures i 

les obligacions establertes en aquesta.
Altrament, el Govern de la Generalitat continuarà utilitzant els seus comptes 

oficials per a mantenir la ciutadania degudament informada, tal i com ha anat fent 
fins a dia d’avui.

Barcelona, 23 d’octubre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que 
Esquerra Republicana de Catalunya tingués comptes falsos a Twitter 
és una pràctica transparent
314-05048/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05047/12.



BOPC 455
4 de novembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 17 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
tenia dels comptes falsos d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
Twitter
314-05049/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05047/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha demanat 
explicacions a Esquerra Republicana de Catalunya pels comptes 
falsos a Twitter
314-05050/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05047/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública tenia dels 
comptes falsos d’Esquerra Republicana de Catalunya a Twitter
314-05051/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05047/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
té de l’existència de comptes falsos de partits polítics a Twitter
314-05052/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05047/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
d’impulsar una modificació de la llei electoral per a evitar que els 
partits polítics tinguin comptes falsos a les xarxes socials
314-05053/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05047/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència per a evitar que els partits polítics tinguin comptes 
falsos a les xarxes socials
314-05054/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05047/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública per a evitar que els partits polítics tinguin comptes falsos a 
les xarxes socials
314-05055/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05047/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús dels comptes 
oficials a les xarxes socials per a criticar les decisions polítiques de 
les formacions que no li donen suport
314-05056/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05047/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels 
servidors de l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05057/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 les preguntes parlamentàries 314-05057/12 a 
314-05061/12, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a in-
formacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha con-
siderat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El sistema Esfera és una aplicació informàtica del Departament d’Educació ges-
tionada per la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI).

Com ja es va manifestar des del Departament d’Educació en un comunicat emès 
el passat 21 de juny, des que es van detectar les primeres incidències es va actuar 
mantenint els centres informats i activant un comitè de crisi amb l’empresa proveï-
dora que va desenvolupar l’eina i l’empresa que va guanyar el concurs per mantenir 
Esfera, així com els responsables del CTTI. Així doncs, un equip format per més de 
30 especialistes dels proveïdors tecnològics, del CTTI i del Departament d’Educació 
van treballar de manera intensiva per millorar el rendiment de l’aplicació i recuperar 
el nivell de funcionament òptim.

Respecte de les incidències del sistema durant el període d’avaluacions, s’envia 
en document annex (Informe d’incidències relatiu al funcionament de la plataforma 
Esfera durant el final dels cursos 2017/2018 i 2018/2019) la informació desglossada 
per tipus d’incidències.

Respecte dels plans de contingència, depenent de la naturalesa del sistema d’infor-
mació s’implementen diferents formes de contingència per donar resposta davant d’una 
incidència. En el cas d’Esfera estava configurada una solució d’actiu/passiu, amb un 
Centre de Processament de dades (CPD) secundari que es pot activar en 24 hores si el 
primari té un problema d’infraestructura. Donat que la incidència no va ser motivada per 
problemes en la infraestructura, sinó a que l’aplicació, per error, consumia tots els recur-
sos que tingués al seu abast, el pla del CPD secundari no es va activar per no resultar 
adequat per a la resolució del problema existent. Durant la crisi es van fer accions dirigi-
des a incrementar la infraestructura del CPD primari i reduir la concurrència d’usuaris. 
També es va valorar la possibilitat de fer el procés d’avaluació a mà i en paper però final-
ment no va ser necessari fer-ho d’aquesta manera, ja que amb la detecció dels errors de 
codi es va poder corregir el funcionament erràtic del sistema en un termini de pocs dies.

Finalment, i pel que respecta al cost del sistema durant els exercicis 2017, 2018 i 
2019, us informo que ha estat el següent:

Exercici Import facturació proveïdor (IVA inclòs)

2017 872.462,59 €

2018 1.491.874,26 €

2019 239.035,45 €

S’envia en annex (annex 2) la informació desglossada per conceptes.

Barcelona, 25 d’octubre de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eina alternativa a 
l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05058/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05057/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
registrades amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05059/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05057/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’incidències registrades amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05060/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05057/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació 
d’avaluació de notes Esfera del 2017 ençà
314-05061/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05057/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes que 
hi havia al magatzem de la fàbrica de Miasa, de Tarragona, en el 
moment de l’incendi
314-05090/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

lunya, dono resposta a les preguntes a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-05090/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05091/12, 314-
05092/12, 314-05094/12, 314-05095/12 i 314-05096/12.

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 
de facilitar-ne l’elaboració.

MIASA és una empresa de logística que es dedica a l’emmagatzematge de pro-
ductes químics de terceres empreses per a la posterior càrrega i distribució als seus 
clients. L’establiment disposa de 5 naus. Els tipus de productes emmagatzemats són 
tots aquells susceptibles de ser transportats en bidons, big bags i sacs (palets). En el 
moment de l’accident hi havien emmagatzemats a la nau 1 que es va incendiar dife-
rents productes: pots d’aerosols de diverses substàncies i per a diverses utilitats (pin-
tures...), encenedors de gas de butxaca, bidons de diferents productes (detergents per 
a ús industrial, alcohols...), botelles petites de desinfectants per a quiròfans, etcètera.

L’establiment està registrat per poder emmagatzemar fins a 1.685 m3 de productes 
inflamables, 700 m3 de corrosius, 10 m3 de nocius i 70 m3 de peròxids, si bé està en 
procés d’investigació les quantitats i tipologia concretes dels productes presents en el 
moment de l’incendi en el magatzem afectat.

D’altra banda, i segons informa el Departament de Territori i Sostenibilitat, de 
totes les mesures de contaminants atmosfèrics dutes a terme a camp, únicament 
s’han detectat concentracions mínimes de NH3 (2-4 ppm), a una distància de 100 m 
al sud de l’establiment de Miasa (els primers símptomes d’afectació per aquest con-
taminant es produeixen a partir de 220 ppm).

La vigilància de la qualitat de l’aire es du a terme mitjançant la Xarxa de Vigi-
lància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica que disposa de 13 punts de me-
surament al Camp de Tarragona. Amb aquest equipament s’avaluen diàriament 
5.900 mesures, les dades validades mensualment mitjançant equips automàtics són 
181.000 i les dades validades mensualment obtingudes mitjançant equips manuals 
són 290. Durant l’episodi les cabines de qualitat de l’aire de la zona tampoc no van 
detectar cap afectació.

Finalment, el Departament de Salut informa que a l’incendi s’hi van desplaçar 
5 dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), les quals no van haver 
d’atendre a cap persona.

Barcelona, 21 d’octubre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compostos 
dels productes que hi havia al magatzem de la fàbrica de Miasa, de 
Tarragona, en el moment de l’incendi
314-05091/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05090/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
mesurar la qualitat de l’aire de les zones veïnals limítrofes de la 
fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05092/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05090/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors que hi havia al polígon Entrevies en el moment de 
l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05094/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05090/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet un 
reconeixement mèdic als treballadors del polígon Entrevies després 
del confinament per l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05095/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05090/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va donar cap 
tipus de protecció als treballadors del polígon Entrevies durant el 
confinament per l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05096/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05090/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència en el viatge a Mèxic al juny de 2019
314-05122/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 les preguntes parlamentàries 314-05122/12 a 
314-05125/12, us informo que, atès que les iniciatives més amunt indicades fan totes 
referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament re-
lacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

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

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

És per aquest motiu que, en relació al detall de la documentació sol·licitada, us 
comunico que la informació relativa als viatges del president, consellers i alts càr-
recs a l’exterior està disponible en dades obertes al portal de la transparència al vin-
cle següent:

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

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

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
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El Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació al Desenvolupament no va emetre 
cap resposta o comunicació en relació al viatge a Mèxic.

Barcelona, 24 d’octubre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i 
dels seus acompanyants a Mèxic al juny de 2019
314-05123/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05122/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta del 
Ministeri d’Exteriors al viatge a Mèxic del conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència
314-05124/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05122/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i 
dels seus acompanyants durant el viatge a Mèxic al juny de 2019
314-05125/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05122/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de 
l’Institut Ramon Llull i l’Institut del Teatre per a participar en la 
Quadriennal de Praga del 2019
314-05127/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05127/12 us in-
formo del següent:

El Consorci de l’Institut Ramon Llull, en el marc de les finalitats que li atribuei-
xen els seus Estatuts, assumirà el cost de la traducció a l’anglès dels continguts del 
catàleg web de la participació catalana a la Quadriennale de Praga i part del cost 
de la producció i disseny del catàleg web, fins a un màxim de 6.000 i 2.000 euros, 
respectivament, per tal d’afavorir la internacionalització dels escenògrafs catalans.

Barcelona, 16 d’octubre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
participació de Catalunya en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05128/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05128/12 us in-
formo del següent:

El Consorci de l’Institut Ramon Llull no és l’organitzador de la presència cata-
lana a la Quadriennale de Praga 2019, i per tant no disposa d’aquesta informació.

Barcelona, 16 d’octubre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el p de selecció de 
programes i participants en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05129/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05129/12 us in-
formo del següent:
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El Consorci de l’Institut Ramon Llull no és l’organitzador de la presència cata-
lana a la Quadriennale de Praga 2019, i per tant no disposa d’aquesta informació.

Barcelona, 16 d’octubre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del 
procediment de selecció de programes i participants en la 
Quadriennal de Praga del 2019
314-05130/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05130/12 us in-
formo del següent:

El Consorci de l’Institut Ramon Llull no és l’organitzador de la presència cata-
lana a la Quadriennale de Praga 2019, i per tant no disposa d’aquesta informació.

Barcelona, 16 d’octubre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fiances per 
lloguer de finques urbanes del període 2015-2018
314-05133/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05133/12 us in-
formo del següent: 

La quantitat de contractes enregistrats en el període de 2015 a 2018 és la següent:

2015 2016 2017 2018

Constitucions 175.606 167.677 180.607 197.176

Cancel·lacions 111.061 110.334 137.454 161.160

L’import total net (constitucions - cancel·lacions), durant el període de referència, 
ha resultat en un increment de les fiances dipositades de 368.945.472,10 €.

La Llei 13/1996, de 29 de juliol, en el seu article 7.1 estableix que l’Institut Ca-
talà del Sòl ha de destinar l’import de les fiances que tingui en dipòsit a inversions 
per a la construcció pública d’habitatges, amb una atenció especial a les promocions 
en règim de lloguer, i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés 
de renovació urbana.
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La materialització financera de l’anterior disposició resulta en que els fons re-
captats per la gestió dels dipòsits de fiances dels contractes de lloguer de finques 
urbanes es destinen a la promoció d’habitatges de lloguer (un cop deduït el seu fi-
nançament bancari i les subvencions a les que les promocions d’habitatge puguin 
tenir dret) que resulta en un parc d’habitatge públic de més de 14.000 habitatges, 
al finançament dels habitatges venuts en règim de PPH (Promoció Pública d’Habi-
tatge), a préstecs a Ajuntaments i a entitats públiques per a la promoció d’habitatge 
protegit, a existències d’habitatges de protecció oficial i de sòl, ambdós o bé en curs 
de construcció/desenvolupament o en tràmit de venda i a disponibilitats liquides 
que permetin cobrir el retornament dels dipòsits de fiances que es puguin cancel·lar.

Per al període indicat, s’han destinat fons, pels imports que es detallen, a les se-
güents finalitats, de les incloses a l’art.7.1 de la Llei 13/1996: 

Inversió habitatge HPO 94.667.911,54

Amortització Préstecs HPO 63.815.645,76 (1)

Amortització Préstecs Habitatge ICF 7.347.219,62 (2)

Préstec AHC 42.848.876,99 (3)

Increment disponibilitats tresoreria 160.265.818,19 (4)

Total 368.945.472,10

(1) Import destinat a l’amortització de préstecs hipotecaris d’habitatge d’HPO acollits als diferents Plans es-
tatals d’habitatge.

(2) Import destinat a l’amortització de préstecs d’habitatge amb ICF.

(3) Préstecs a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’adquisició, en exercici del dret del tanteig i retracte, 
d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària dels previstos en el decret 1/2015, de 24 de març.

(4) Disponibilitats líquides per tal de fer front a les devolucions de fiances.

Barcelona, 23 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
facilitades als docents per a introduir les qualificacions dels alumnes
314-05158/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05158/12 a 314-
05165/12, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informa-
cions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta.

Esfera és l’aplicació informàtica del Departament d’Educació de suport a la ges-
tió administrativa, acadèmica i econòmica dels centres docents públics, i està ges-
tionada per la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI).

Des de gener de 2015 i fins el 31 de maig de 2019, el proveïdor responsable del 
desenvolupament i manteniment del sistema d’informació Esfera va ser la UTE It-
teria. El contracte té el seu origen en el procés de licitació dels diàlegs competitius 
que el CTTI va realitzar l’any 2012 a l’empara d’allò previst a la Llei de contractes 
del Sector Públic.
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A partir del 31 de maig d’enguany l’empresa que gestiona Esfera és Everis Spain, 
SLU. La data de finalització del contracte amb Everis està prevista pel dia 13 de 
maig de 2022 tot i que hi ha possibilitat d’exercir un any més de pròrroga. El con-
tracte va ser licitat mitjançant procediment obert establert a l’article 156 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Per tal de no realitzar la transició del servei d’una empresa a l’altra en una èpo-
ca crítica pel Departament d’Educació, Everis va subcontractar Itteria fins a poder 
realitzar aquesta transició.

La fallada en el sistema va estar deguda principalment a tres causes tècniques, 
que van provocar que la plataforma col·lapsés i no donés servei als usuaris en un 
moment de màxima concurrència: 

Error de codificació de la transacció de canvi d’estat en l’avaluació. La transacció 
tenia un error de programació que feia que mai s’alliberessin recursos de la base de 
dades i, per tant, que altres transaccions que necessitaven d’aquells recursos s’anes-
sin acumulant. Això feia que el sistema anés cada cop mes lent fins a caure.

El mòdul de generació de documents PDF no absorbia la demanada. Això pro-
vocava que les transaccions d’impressió anessin molt lentes fent que tot el sistema 
va arribar a tenir un temps de resposta tan elevat que els usuaris no podien treballar.

El procés de generació d’actes no estava optimitzat. El disseny síncron de la 
transacció conjuntament amb l’elevat nivell de informació que utilitzava la transac-
ció provocava lentitud a tot el sistema.

Des que es van detectar els primers problemes de rendiment, el 14 de juny, i fins 
a la seva resolució, el 28 de juny, es va actuar mantenint els centres informats i el 
CTTI va activar un comitè de crisi amb l’empresa proveïdora, l’empresa que havia 
guanyat el concurs per mantenir l’aplicació, i el departament d’Educació.

La primera de les reunions es va celebrar el dilluns 17 de juny i a partir d’aquell 
moment es va estar reunint diàriament mentre va durar la crisi. Per atacar el proble-
ma es prioritza la urgència en la resolució i amb aquesta idea s’estableixen equips 
que treballen en paral·lel per poder trobar les causes arrels del mal funcionament de 
la plataforma al més aviat possible.

Addicionalment a aquests equips, hi havia 9 persones (Àrea TIC, Everis, Itteria, 
Operacions i Centre de Control del CTTI) donant suport i coordinant la crisi.

Alhora es va establir la interrelació amb l’equip d’Educació per mantenir la in-
formació al dia de tot el que s’estava fent i anava succeint. Els punts de control de 
l’evolució de la problemàtica es feien contínuament i formalment al matí i a la tarda 
de cada dia liderats per la secretària general d’Educació amb la presència del direc-
tor gerent del CTTI i amb la participació dels responsables funcionals del departa-
ment, l’Àrea TIC del CTTI i els responsables de les empreses Everis i Itteria.

Per tant, en la solució de la fallada del programa Esfera van participar més de 30 
persones del CTTI, del Departament d’Educació i de les dues empreses esmentades.

Barcelona, 25 d’octubre de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
fallada del programa informàtic Esfera
314-05159/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05158/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que ha fallat el programa informàtic Esfera
314-05160/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05158/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que 
gestiona el programa informàtic Esfera
314-05161/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05158/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de 
finalització del contracte amb l’empresa que gestiona el programa 
informàtic Esfera
314-05162/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05158/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
de rescindir el contracte a l’empresa que gestiona el programa 
informàtic Esfera
314-05163/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05158/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de 
procediment dut a terme per a contractar el programa informàtic 
Esfera
314-05164/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05158/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que ha 
solucionat la fallada del programa informàtic Esfera
314-05165/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05158/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que 
empara el finançament de les despeses de disseny, desenvolupament 
i sortida dels webs dels expresidents de la Generalitat
314-05188/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-05188/12 i 314-05189/12, us trameto, en document annex, la infor-
mació facilitada per la Secretaria General del Departament de la Presidència.

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

Barcelona, 21 d’octubre de 2019
Meritxell Budó i Pla

Annex
La normativa que empara que el Departament de la Presidència assumeixi les 

despeses relatives al disseny i pujada a producció dels webs i de l’arxiu digital de 
tots els expresidents de la Generalitat de Catalunya està constituïda per la Llei 
6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, article 7, i el 
Decret 195/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el règim estatutari dels expresidents 
de la Generalitat de Catalunya, article 4.

Els encàrrecs s’han dut a terme des del Departament de la Presidència i les des-
peses s’han imputat a aquest Departament. La informació desglossada de cada ofi-
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cina d’expresident s’ha aportat en la resposta a les sol·licituds d’informació amb NT 
320-01628/12 i 320-01629/12.

Signat electrònicament a Barcelona per la secretària general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que 
empara el finançament de les despeses de desenvolupament i 
implantació de l’arxiu digital de les oficines dels expresidents de la 
Generalitat
314-05189/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05188/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de 
treball dels empleats de l’empresa Selvafil, de Maçanet de la Selva
314-05233/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-05233/12.

En data 05/07/19 el comitè d’empresa de Selvafil de Maçanet va entrar als Ser-
veis Territorials de Girona una convocatòria de vaga a iniciar el dia 11/07/2019 pel 
tema de l’exposició a altes temperatures de l’empresa. En data 10/07/2019 es va fer 
una mediació, que va acabar sense acord i es va portar a terme finalment la vaga. 
Paral·lelament, es va informar a la Inspecció de Treball de Girona de la situació a 
l’empresa.

En aquest sentit, la Inspecció de Treball va efectuar diferents visites al centre de 
treball de Selvafil per atendre la situació d’altes temperatures que estaven patint els 
treballadors i treballadores. També s’ha sol·licitat compareixences a la seu de la ins-
pecció de Treball de Girona, perquè l’empresa aportés documentació.

Després de la vaga, el comitè d’empresa torna a sol·licitar una nova mediació 
entre l’empresa Selvafil i el comitè d’empresa, que es fixa com a data final el 31 de 
juliol.

Abans de la data de la mediació prevista es produeix un canvi de comitè i l’em-
presa comunica a aquest nou comitè que ha proposat noves accions per intentar so-
lucionar el problema del calor en els llocs de treball i acorden desistir de la mediació 
a l’espera de nous resultats.

El passat 30 de setembre l’empresa va comparèixer i va aportar la planificació 
preventiva de totes les mesures acordades per l’empresa amb el comitè d’empresa. 
En aquest sentit, actualment, s’està valorant aquesta informació.

Barcelona, 4 d’octubre de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
recuperació de cabals del riu Siurana
314-05235/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05235/12 us in-
formo del següent:

El 18 de setembre s’han reprès les reunions de la Taula Siurana - Riudecanyes. 
La prioritat durant les properes sessions és analitzar les necessitats hídriques dels 
dos territoris. D’altra banda, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha de publi-
car els documents preliminars del proper cicle de la planificació hidrològica (2022-
2027). Un d’aquests documents inclourà els valors dels nous cabals ambientals per 
a la conca del riu Siurana.

En qualsevol cas, es preveu determinar les mesures necessàries per tal de garan-
tir les necessitats hídriques del riu Siurana durant el primer semestre de 2020.

Barcelona, 23 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de finalització 
de la concessió d’aigua als regants de Riudecanyes (Baix Camp)
314-05236/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05236/12 us in-
formo del següent:

La Comunitat de regants del pantà de Riudecanyes és titular de la concessió d’un 
aprofitament d’aigües superficials de la riera de Riudecanyes, destinat a reg i abas-
tament, en virtut de la resolució de la Direcció General d’Obres Hidràuliques del 
MOPU de 8 de juliol de 1961 i de la d’1 d’agost de 1962, per la qual es modifiquen 
característiques pel que fa al cabal utilitzat.

En cap de les dues resolucions esmentades hi consta fixat un termini conces-
sional, és per això que, en concordança amb el que estableix l’apartat primer de la 
Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, i tal com queda recollit en la inscrip-
ció 0035310 del Registre d’aigües, el termini concessional fixat és de setanta-cinc 
anys. Aquest termini es compta des de l’1 de gener de 1986, data en què va entrar 
en vigor la Llei d’aigües.

Barcelona, 23 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat



BOPC 455
4 de novembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 33 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives de 
proveïment d’aigua de Reus (Baix Camp) i l’Alt Camp
314-05237/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05237/12 us in-
formo del següent:

La competència d’abastament és municipal. així doncs, qualsevol referència al 
proveïment d’aigua s’hauria de dirigir als municipis.

Tanmateix, durant les reunions de la Taula Siurana - Riudecanyes, així com en 
la planificació hidrològica de les conques internes de Catalunya es determinaran les 
necessitats hídriques dels territoris per atendre les peticions dels diferents sectors i 
usos. Les mesures per garantir el recurs es determinen en la planificació hidrològica 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer de l’edifici 
Cíclope, d’Igualada (Anoia)
314-05242/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-05242/12 juntament amb les: 314-05243/12, 314-05244/12, 314-05245/12 
i 314-05246/12.

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) va subscriure contracte de llo-
guer per ubicar la nova seu de l’Oficina de Treball d’Igualada al Passeig Verdaguer 
132, amb data 8 de març de 2018. La renda mensual és de 3.900 € + IVA.

Actualment el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) està tramitant ex-
pedient de contractació, amb despesa anticipada 2020, per a l’execució del projec-
te d’obres d’adequació de l’oficina del SOC a l’Anoia. Es preveu l’inici de les obres 
dintre del primer trimestre de 2020.

El pressupost d’execució per contracte ascendeix a 1.928.217,32 € + IVA.
Es preveu la finalització de les obres a finals de l’any 2020.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), davant de les condicions de 

treball en què els treballadors presten els seus serveis en l’oficina actual, va llogar un 
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nou local per traslladar l’oficina, per garantir les condicions ambientals i de confort 
de les persones treballadores i de les persones usuàries.

Barcelona, 25 de setembre de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les 
obres d’adequació de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a 
Igualada (Anoia)
314-05243/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05242/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de les 
obres d’adequació de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a 
Igualada (Anoia)
314-05244/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05242/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
de la seu del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
314-05245/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05242/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el malestar dels 
treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’Anoia per les 
condicions de treball a l’edifici actual
314-05246/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05242/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
finques comprades per l’Incasòl a l’Alt Camp
314-05300/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 
314-05300/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-05301/12.

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 proporcionar una major cohesió a la informació.

Us adjunto la relació de finques adquirides per l’ Incasòl els darrers dos anys a la 
comarca de l’Alt Camp, desglossada per municipi, polígon, parcel·la i preu.

L’objecte de l’adquisició de les finques realitzada per l’Incasòl en els darrers dos 
anys a Vila-rodona i Alió és la creació d’un sistema d’activitat econòmica, destinat 
preferentment a l’ús logístic de grans dimensions, sensible amb els valors ambientals 
del territori, a l’entorn de l’AP2.

Barcelona, 23 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús a què pensa 
destinar les finques comprades per l’Incasòl a l’Alt Camp
314-05301/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05300/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les 
obres de construcció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan 
(Berguedà)
314-05321/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 
314-05321/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-05322/12.
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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.

El Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector d’activitats econòmi-
ques Rocarrodona - Olvan, el 3 de juny de 2019 ha dut a tràmit el Projecte d’urba-
nització de la primera fase d’aquest sector. D’acord amb els calendaris previstos, 
aquestes obres podrien començar durant el quart trimestre de l’any 2020 i podrien 
estar finalitzades el segon trimestres de l’any 2022.

Barcelona, 23 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització de les 
obres de construcció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan 
(Berguedà)
314-05322/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05321/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
personal i de vehicles de les comissaries dels Mossos d’Esquadra de 
Manresa, Berga i Solsona
314-05329/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que es l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i 

per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05329/12, us informo del 
següent:

El nombre d’efectius i de vehicles dels Mossos d’Esquadra a les comissaries de 
Manresa, Berga i Solsona és el següent:

– Comissaria de Berga (ABP Berguedà):
• 74 efectius
• 7 vehicles

– Comissaria de Solsona (ABP Solsonès):
• 52 efectius
• 8 vehicles

– Comissaria de Manresa (ABP Bages):
• 169 efectius. En aquestes dependències hi ha també 268 efectius dels serveis 

regionals, que donen servei a tota la Regió Policial Central, incloent les comissaries 
de Berga i Solsona.

• 22 vehicles
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Pel que fa a les previsions, actualment hi ha diferents processos endegats en ma-
tèria de personal que està previst que finalitzin a finals de 2019, motiu pel qual no es 
pot facilitar la dada precisa fins a la seva resolució. Quant al parc mòbil, no és pos-
sible concretar la data de licitació de vehicles per a la Direcció General de la Policia 
ni el nombre de vehicles que en formarà part.

Barcelona, 22 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
personal i de vehicles de la Delegació del Govern a la Catalunya 
Central
314-05330/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05330/12, us 
informo del següent:

El cos de Mossos d’Esquadra habitualment no destina personal ni vehicles a la 
Delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central. Només esporàdica-
ment s’hi ha destinat una dotació policial per fer d’algun servei concret, com la pro-
tecció d’edificis de la Generalitat a l’inici del dispositiu Minerva. També s’acudeix 
puntualment al recinte del Palau Firal de Manresa, on es troba provisionalment la 
seu d’aquest òrgan, per a la celebració de reunions de diferents àmbits o amb motiu 
de l’assistència a jornades formatives adreçades a efectius del cos de Mossos d’Es-
quadra i/o policies locals quan, per l’elevat nombre d’assistents, no es poden fer a la 
seu de la Regió Policial Central.

Barcelona, 22 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
personal i de vehicles dels parcs de bombers del Bages, el Berguedà, 
el Solsonès i el Moianès
314-05331/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05331/12 i 314-
05332/12, us informo del següent: 

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

Les dotacions de personal als parcs de les comarques del Bages, Berguedà, Sol-
sonès i Moianès són les següents: 

Parc
Bombers  

funcionaris
Bombers  

voluntaris Total

Manresa 55 7 62

Sallent 0 18 18

Castellfollit del Boix 0 18 18

Cardona 17 0 17

Puig-reig 0 15 15

Berga 25 0 25

Gironella 0 14 14

Guardiola de Berguedà 17 0 17

Moià 17 0 17

Sant Llorenç de Morunys 0 11 11

Solsona 18 10 28

Pinós 0 13 13

Quant a les dotacions de vehicles, es detalla el nombre d’unitats en funció de la 
seva tipologia per cadascun dels parcs de les comarques abans esmentades: 

Parc AEA BFP BNP BRP BUL BUP FSV UPC UPCL Total

Berga 1 1 - 1 1 - 1 1 - 6
Cardona - - - 2 - - 1 - 3
Castellfollit del 
Boix - - - 1 - - - 1 2
Gironella - - - 1 - - - 1 2
Guardiola de 
Berguedà - - - 1 - - 1 - 2
Manresa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Manresa-GRAF - - - - - - - 1 - 1
Moià - - - 1 - - - - 1 2
Pinós - - - 1 - - - 1 - 2
Puig-reig - - - 1 - - - - 1 2
Sallent - - - 1 - - - - 1 2
Sant Llorenç 
Morunys - - - 1 - - - 1 - 2
Solsona - 1 - 1 - - - 2 - 4

Total 2 3 1 13 2 1 2 9 6 39

AEA: Autoescala automàtica

BFP: Autobomba forestal pesant

BNP: Bomba nodrissa pesant

BRP: Autobomba rural pesant

BUL: Autobomba urbana lleugera

BUP: Autobomba urbana pesant

FSV: Furgó salvament

UPC: Unitat personal i càrrega

UPCL: Unitat personal i càrrega lleugera

Finalment, quant a les previsions del Govern per a l’any 2020 per a la millora 
dels parcs de bombers de les comarques a què es fa referència, el Departament d’In-
terior, dins del Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments per al període 2017-2022, va preveure la creació d’un nou parc de 
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bombers a Moià. Les obres d’aquest parc estan en marxa i es preveu la seva finalit-
zació per a l’estiu del 2020.

Barcelona, 22 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la millora dels parcs 
de bombers del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès
314-05332/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05331/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la Sala 
de Comandament dels Mossos d’Esquadra de Manresa (Bages) a 
Reus (Baix Camp)
314-05333/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05333/12 i 314-
05334/12, 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 
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.

Els darrers anys, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) ha 
hagut de fer front a les necessitats territorials i organitzatives amb un nombre limi-
tat i decreixent de recursos humans i materials. Davant aquestes circumstàncies, la 
PG-ME ha incorporat els avenços tecnològics que li han permès una optimització 
dels recursos. Aquesta incorporació ha comportat una redistribució de les càrre-
gues de feina, amb el conseqüent alliberament d’efectius d’alguns serveis.

El Projecte d’integració de sales de comandament va ser el resultat d’aquest re-
plantejament, que comportarà la integració en tres infraestructures. La Sala Regio-
nal de Comandament de la Regió Policial Central (RPC), ubicada a Manresa, és 
una de les afectades per aquest projecte. Les funcions d’aquesta sala es desenvolu-
paran des de la sala de coordinació de Reus.

Barcelona, 22 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
desmantellar la Sala de Comandament dels Mossos d’Esquadra de 
Manresa (Bages)
314-05334/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05333/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament 
públic de l’Institut Nova Història
314-05450/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05450/12 us in-
formo del següent:

Quant a la temporalitat de la informació sol·licitada, val a dir que l’Ordre ECF/300/ 
2002, de 18 d’abril, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya regula el règim 
jurídic de la comptabilitat i estableix en l’article 7, que la informació comptable dels 
diferents serveis de gestió econòmica i les oficines comptables, es conservaran du-
rant sis anys, comptats a partir de la seva remissió a la Sindicatura de Comptes per 
part de la Intervenció General. Així doncs, es facilita la informació sol·licitada re-
ferida al període comptable de l’exercici 2012 fins a data 19/09/2019.

Segons consta en el sistema corporatiu de comptabilitat de la Generalitat de Ca-
talunya (GECAT) en els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms 
administratius i el Servei Català de la Salut, durant els exercicis 2012 fins a data 
19/09/2019, no s’han comptabilitzat obligacions reconegudes (documents O) a favor 
de l’entitat Fundació Privada Nova Història.

Barcelona, 21 d’octubre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts públics o 
les subvencions rebuts per l’Institut Nova Història del 2012 ençà
314-05471/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 314-05471/12 i 314-
05472/12 us informo del següent:
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Segons consta en el sistema corporatiu de comptabilitat de la Generalitat de Ca-
talunya (GECAT) en els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms 
administratius i el Servei Català de la Salut, durant els exercicis 2012 fins a data 
19/09/2019, no s’han reconegut obligacions (documents O) a favor de l’entitat Fun-
dació Privada Nova Història.

Es fa constar també que, en compliment del que disposen la legislació de con-
tractes del sector públic i l’article 13 de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a 
la Informació Pública i Bon Govern, tots els contractes formalitzats pels departa-
ments de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic es publiquen al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya (RPC):

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/jun-
ta_consultiva_de_contractacio_administrativa/registre_public_de_contractes/ac-
ces-public-/

Aquest Registre està sindicat amb el Registre Públic de Contractes de l’Estat. En 
ell es pot trobar tota la informació contractual de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic corresponent als darrers cinc anys, sense necessitat d’identificació 
prèvia per tal d’obtenir la informació que es desitgi. El Registre té un cercador de 
contractes. En relació a contractes anteriors als darrers cinc anys es pot sol·licitar la 
informació corresponent mitjançant un formulari i prèvia identificació.

En concret, s’han trobat dues empreses amb el mateix domicili social que l’enti-
tat Institut Nova Història que són: Tasca Serveis d’Animació SL i Lart Sabercomu-
nicar SL.

Pel que fa a la informació sol·licitada, no consta cap contractació realitzada per 
la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic al RPC durant els anys sol·licitats a 
l’entitat Institut Nova Història ni a l’empresa Lart Sabercomunicar.

No obstant, s’adjunta en el document annex, la relació de contractes licitats per la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic els quals han sigut adjudicatàries les 
empreses Tasca Serveis d’Animació, SL i Jan BCS, durant els anys 2012-2019.

També s’informa que en el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació 
no consta cap conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada 
Nova Història.

Barcelona, 22 d’octubre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions, les 
concessions i els contractes adjudicats a diverses empreses amb el 
mateix domicili social que l’Institut Nova Història del 2012 ençà
314-05472/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05471/12.

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/registre_public_de_contractes/acces-public-/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/registre_public_de_contractes/acces-public-/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/registre_public_de_contractes/acces-public-/
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. 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 criteri per a la presentació dels ingressos davant la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència
325-00039/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 49133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 la pregunta respondre per escrit amb número de tramitació de 325-
00039/12, presentada per la senyora Beatriz Silva Gallardo, del grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar.

A la darrera Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans audio-
visuals realitzada el 5 de juliol al Parlament, la Sra. Núria Llorach va contestar a 
una pregunta sobre els ingressos publicitaris d’aquesta mateixa diputada el següent: 
«[...] i el que sí que hi ha diferències és perquè al país Basc comptabilitzen absolu-
tament tots els ingressos, tant els de publicitat com els d’aportació pública, per cal-
cular el 6 per cent, i no és el mateix que apliquem aquí a Catalunya».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri que aplica la Corporació per a la presentació dels ingressos 

que té davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i perquè s’utilitza 
aquest criteri.

Resposta
El criteri que aplica la CCMA per a la presentació dels ingressos és el previst a la 

disposició final tercera del Reial decret 988/2015, de 30 d’octubre, pel qual es regula 
el règim jurídic de l’obligació de finançament anticipat de determinades obres au-
diovisuals europees. Aquesta disposa que les autoritats audiovisuals autonòmiques 
remetran a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, a efectes informa-
tius, un informe sobre el compliment, durant l’any immediat anterior, de l’obligació 
de finançament de la producció audiovisual europea per part dels prestadors de ser-
veis de comunicació audiovisual sota la seva competència, que preveu l’apartat 3 de 
l’article 5 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual 
(LGCA), durant l’exercici anterior.

En aquest sentit, aquest també és el criteri que el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya com a autoritat audiovisual autonòmica té present en les seves actuacions.

Atentament, 

Sant Joan Despí, 17 d’octubre del 2019
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta
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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 
l’obertura de diligències arran de les coaccions a una periodista 
durant la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
311-01210/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48326 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.10.2019

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

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

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 oralment en comissió sobre la 
identificació dels responsables de les coaccions als treballadors de 
mitjans de comunicació durant les manifestacions
311-01211/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48327 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.10.2019

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

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

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 oralment en comissió sobre els 
requeriments de manteniment de l’ordre als organitzadors de 
manifestacions com la de l’1 d’octubre de 2019
311-01212/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48328 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.10.2019

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

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

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 ejercicio 
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

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures preses contra els responsables de mantenir l’ordre durant la 
manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
311-01213/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48329 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.10.2019

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

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

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



BOPC 455
4 de novembre de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 47 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
identificació dels responsables de les coaccions a una periodista 
durant la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
311-01214/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48330 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.10.2019

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

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

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 ejercicio 
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



BOPC 455
4 de novembre de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’obertura d’un expedient sancionador als convocants de la 
manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
311-01215/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 48331 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.10.2019

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

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

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 oralment en comissió sobre unes 
declaracions de la consellera de Cultura en què va emprar l’expressió 
«raça catalana»
311-01225/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 48387 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Cultura
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 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 adecuado a consellera Sra. Vilallonga hablar de raza en pleno siglo 

xxi?

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la 
consellera de Cultura creu que els catalans són racialment diferents
311-01226/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 48388 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, 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.

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, 3 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs



BOPC 455
4 de novembre de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
característiques distintives de la «raça catalana» a què va fer 
referència la consellera de Cultura
311-01227/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 48389 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, 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.

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: 
– ¿Cuáles son las características y signos que distinguen a esa «raza catalana» a 

la que hace referencia?

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
datació antropològica de la «raça catalana» a què va fer referència la 
consellera de Cultura
311-01228/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 48390 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, 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.

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: 
– ¿Nos puede fechar antropológicamente la Sra. Vilallonga la aparición de dicha 

«raza catalana»?

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals els representants del Departament d’Interior 
i la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra van abandonar l’acte 
celebrat a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la 
Barca (Baix Llobregat)
311-01257/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 48571 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.10.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pre-
gunta al Gobierno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

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, 

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 oralment en comissió sobre 
l’endarreriment en la restitució dels radars i els senyals de trànsit a 
la carretera C-12
311-01260/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 48933 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 23.10.2019

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 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

La carretera C-12 es una vía que comunica Amposta con la carretera C-13. Su 
recorrido tiene dos tramos diferenciados: de Amposta a Lleida y de Lleida a Àger, 
ambas de titularidad de la Generalitat de Catalunya.

El 5 de octubre de 2019 todas las señales de tráfico y los radares en el tramo 
entre Lleida y Àger aparecieron tapados con carteles de S.M. el Rey boca abajo y 
eslóganes republicanos.

Es evidente que esta actuación vandálica no es una inocente broma, ni puede 
ser enmarcada dentro de la libertad de expresión que dispone de amplios formatos 
y posibilidades.

La manipulación de las señales de tráfico y de los radares derivan en un serio pe-
ligro para la circulación y por ello están tipificados en el art. 385 del Código Penal.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿A qué se debe la tardanza por parte de la Generalitat en restituir la seguridad 
vial en la carretera C-12?

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
identificació pel Mossos d’Esquadra dels responsables de tapar els 
radars i els senyals de trànsit de la carretera C-12 la matinada del 5 
d’octubre de 2019
311-01261/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 48934 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 23.10.2019

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 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

La carretera C-12 es una vía que comunica Amposta con la carretera C-13. Su 
recorrido tiene dos tramos diferenciados: de Amposta a Lleida y de Lleida a Àger, 
ambas de titularidad de la Generalitat de Catalunya.

El 5 de octubre de 2019 todas las señales de tráfico y los radares en el tramo 
entre Lleida y Àger aparecieron tapados con carteles de S.M. el Rey boca abajo y 
eslóganes republicanos.

Es evidente que esta actuación vandálica no es una inocente broma, ni puede 
ser enmarcada dentro de la libertad de expresión que dispone de amplios formatos 
y posibilidades.

La manipulación de las señales de tráfico y de los radares derivan en un serio pe-
ligro para la circulación y por ello están tipificados en el art. 385 del Código Penal.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Han sido identificados por parte de Mossos d’Esquadra los autores de estos 

actos vandálicos?

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de restituir la seguretat viària a la carretera C-12
311-01262/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 48935 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 23.10.2019

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 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

La carretera C-12 es una vía que comunica Amposta con la carretera C-13. Su 
recorrido tiene dos tramos diferenciados: de Amposta a Lleida y de Lleida a Àger, 
ambas de titularidad de la Generalitat de Catalunya.
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El 5 de octubre de 2019 todas las señales de tráfico y los radares en el tramo 
entre Lleida y Àger aparecieron tapados con carteles de S.M. el Rey boca abajo y 
eslóganes republicanos.

Es evidente que esta actuación vandálica no es una inocente broma, ni puede 
ser enmarcada dentro de la libertad de expresión que dispone de amplios formatos 
y posibilidades.

La manipulación de las señales de tráfico y de los radares derivan en un serio pe-
ligro para la circulación y por ello están tipificados en el art. 385 del Código Penal.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿En cuánto se cuantifican los costes de restituir la seguridad vial en la C-12?

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’obertura d’alguna investigació interna pel manteniment deficient 
de la carretera C-12
311-01263/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 48936 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 23.10.2019

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 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

La carretera C-12 es una vía que comunica Amposta con la carretera C-13. Su 
recorrido tiene dos tramos diferenciados: de Amposta a Lleida y de Lleida a Àger, 
ambas de titularidad de la Generalitat de Catalunya.

El 5 de octubre de 2019 todas las señales de tráfico y los radares en el tramo entre 
Lleida y Àger aparecieron tapados con carteles de S.M. el Rey boca abajo y eslóga-
nes republicanos.

Es evidente que esta actuación vandálica no es una inocente broma, ni puede 
ser enmarcada dentro de la libertad de expresión que dispone de amplios formatos 
y posibilidades.

La manipulación de las señales de tráfico y de los radares derivan en un serio pe-
ligro para la circulación y por ello están tipificados en el art. 385 del Código Penal.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha abierto alguna investigación interna por la deficiente actuación en el 

mantenimiento de esta vía?

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs



BOPC 455
4 de novembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 54

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència dels 
aldarulls en les seus judicials
314-05851/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha sigut la incidència dels aldarulls en les diferents seus judicials de 

Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les seus judicials 
ha pogut prestar el servei públic sense problema
314-05852/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Les seus judicials han pogut prestar el servei públic sense problema? Hi ha ha-

gut alguna situació que fes interrompre aquest servei o bé restringir-lo?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir l’accés a la Ciutat de la Justícia de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-05853/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En tant avui, dilluns dia 21 d’octubre de 2019, es preveu que davant de la Ciutat 
de la Justícia hi hagi concentracions i protestes,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les mesures que s’han adoptat per garantir l’accés a la Ciutat de la 

Justícia tant de treballadors i treballadores com de la ciutadania?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la 
vaga del 18 d’octubre de 2019 als centres escolars
314-05854/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el seguiment de la vaga convocada pel 18 d’octubre de 2019 a 

cadascun dels centres escolars de Catalunya? (Desglossar les dades per centres pú-
blics, privats i concertats i per etapes educatives.)

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de 
la vaga del 18 d’octubre de 2019 per part dels docents dels centres 
escolars
314-05855/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el seguiment de la vaga convocada pel dia 18 d’octubre de 2019 

per part dels docents de cadascun dels centres escolars de Catalunya? (Desglossar 
les dades per centres públics, privats i concertats i per etapes educatives.)

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la 
vaga del 18 d’octubre de 2019 per part del personal d’administració i 
serveis i dels professionals d’atenció educativa dels centres escolars
314-05856/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el seguiment de la vaga convocada pel dia 18 d’octubre de 2019 

per part del personal d’administració i serveis i als professionals d’atenció educati-
va a cadascun dels centres escolars de Catalunya? (Desglossar les dades per centres 
públics, privats i concertats i per etapes educatives.)

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la vaga 
del 18 d’octubre de 2019 per al Departament d’Educació
314-05857/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin cost ha suposat pel Departament d’Educació la vaga convocada pel 18 

d’octubre? Quina quantia econòmica se’ls descomptarà als docents que han fet vaga?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la 
vaga del 18 d’octubre de 2019 als serveis territorials del Departament 
d’Educació
314-05858/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el seguiment de la vaga convocada pel 18 d’octubre de 2019 a 

cadascun dels serveis territorials del Departament d’Educació?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que 
té la consellera de Salut amb relació a les actituds dels serveis 
d’emergències
314-05859/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De quina informació disposa la consellera de Salut, sobre fets i actituds dels 

serveis d’emergències, que ha fet que diumenge dia 20 d’octubre en una entrevista 
a la ràdio afirmés, que els serveis «d’emergències de Catalunya atenen a tothom»?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si unes declaracions 
de la consellera de Salut posen en dubte la professionalitat dels 
equips d’emergències mèdiques
314-05860/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb les afirmacions que va fer la consellera de Salut en una entrevista de rà-

dio sobre que «els serveis d’emergències de Catalunya atenen a tothom», es posa en 
dubte que en algun moment no ha estat així, i per tant, es posa en dubte la profes-
sionalitat dels equips d’emergències mèdiques?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
informe sobre els afectats i ferits en els aldarulls que es van produir 
entre el 14 i el 20 d’octubre de 2019
314-05861/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Està elaborant el Departament de Salut, tal com es va fer l’1 d’octubre de 2017, 

un informe sobre els afectats i ferits en els aldarulls que han tingut lloc a tot Cata-
lunya durant la setmana del 14 al 20 d’octubre de 2019?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites 
a especialistes, les proves diagnòstiques i les intervencions 
quirúrgiques reprogramades a causa dels talls de trànsit viari i 
ferroviari
314-05862/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Departament de Salut de quantes visites a especialistes, 

proves diagnòstiques o intervencions quirúrgiques han estat anul·lades i reprogra-
mades, pels talls de trànsit i les incidències ferroviàries que s’han produït en les vies 
principals de comunicació de Catalunya la setmana del 14 al 20 d’octubre de 2019? 
(Desglossar les dades per Àrees Bàsiques de Salut.)

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites a centres 
d’atenció primària reprogramades a causa dels talls de trànsit viari i 
ferroviari
314-05863/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Departament de Salut de quantes visites als centres d’aten-

ció primària, han estat anul·lades i reprogramades, per impossibilitat dels ciutadans 
d’arribar-hi, degut als talls de trànsit i incidències ferroviàries que s’han produït en 
les principals vies de comunicació de Catalunya la setmana del 14 al 20 d’octubre 
de 2019? (Desglossar les dades per Àrees Bàsiques de Salut.)

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ambulàncies del 
Servei d’Emergències Mèdiques han acompanyat els participants en 
les marxes per la llibertat
314-05864/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques de Catalu-

nya als participants a les marxes per la llibertat durant el seu trajecte des dels llocs 
d’origen fins a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum i el cost 
dels serveis d’emergències mèdiques que han cobert els aldarulls 
que s’han produït entre el 14 i el 20 d’octubre de 2019
314-05865/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el volum i el cost dels serveis del Servei d’Emergències Mèdiques, du-

rant els aldarulls que s’han produït principalment a Barcelona i a les altres capitals 
de Catalunya la setmana del 14 al 20 d’octubre de 2019? (Desglossar les dades per 
Àrees Bàsiques de Salut.)

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
professionals del Servei d’Emergències Mèdiques entre el 14 i el 20 
d’octubre de 2019
314-05866/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Han patit els i les professionals del Servei d’Emergències Mèdiques que han 

format part dels operatius d’emergències alguna agressió durant la setmana del 14 
al 20 d’octubre de 2019?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura 
d’expedients a agents dels Mossos d’Esquadra en aplicació del 
Reglament de règim disciplinari
314-05867/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 49277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Si s’ha obert algun expedient disciplinari en base al que estableix el Decret 

183/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari del cos 
de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les 
protestes que van començar el 14 d’octubre de 2019 en l’agenda 
institucional
314-05868/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’afectació de les protestes encetades el 14 d’octubre de 2019 en 

l’agenda institucional del Govern?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats amb 
participació de membres del Govern anul·lades arran de les protestes 
que van començar el 14 d’octubre de 2019
314-05869/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de les activitats en les que haguessin de participar els con-

sellers i les conselleres, i el propi president de la Generalitat, que han estat anul·lades 
o suspeses per les protestes encetades el 14 d’octubre de 2019?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes públics i 
les reunions dels departaments anul·lats arran de les protestes que 
van començar el 14 d’octubre de 2019
314-05870/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants actes públics, reunions internes o de treball han estat anul·lades o sus-

peses per raó directa o indirecta de les protestes encetades el 14 d’octubre de 2019, 
per cadascun dels departaments de la Generalitat?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació en el 
sector turístic dels disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 
d’octubre de 2019
314-05871/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de les afectacions en el sector del turisme de 

Barcelona com a conseqüència dels greus disturbis provocats a la ciutat els dies 14 
a 20 d’octubre?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vols 
anul·lats, cancel·lats o endarrerits a l’aeroport de Barcelona - el Prat 
pels disturbis del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05872/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Quants vols varen ser anul·lats, cancel·lats o endarrerits a l’aeroport de El Prat a 

conseqüència dels greus disturbis provocats a la ciutat els dies 14 a 20 d’octubre? 
Desglossats per dies.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els creuers afectats 
pels disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05873/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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 Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants creuers varen deixar de venir o varen haver de restar ancorats al port 

de Barcelona sense que els turistes poguessin baixar del mateix com a conseqüèn-
cia dels greus disturbis provocats a la ciutat els dies 14 a 20 d’octubre, desglossats 
per dies?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les anul·lacions i les 
cancel·lacions d’estades hoteleres atribuïdes als disturbis ocorreguts 
a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05874/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes anul·lacions o cancel·lacions anticipades d’estades als hotels de Barce-

lona es varen produir com a conseqüència dels greus disturbis provocats a la ciutat 
els dies 14 a 20 d’octubre, desglossat per dies?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació en el 
sector cultural dels disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 
d’octubre de 2019
314-05875/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de les afectacions en el sector cultural de Barce-

lona com a conseqüència dels greus disturbis provocats a la ciutat els dies 14 a 20 
d’octubre?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes culturals, 
recreatius i festius anul·lats a causa dels disturbis ocorreguts a 
Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05876/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants actes i espectacles culturals, recreatius i festius es varen haver d’anul-

lar a Barcelona a conseqüència dels greus disturbis provocats a la ciutat els dies 14 
a 20 d’octubre?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos 
econòmics dels talls de carreteres i dels desperfectes ocasionats 
pels disturbis ocorreguts del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05877/12

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

Reg. 49364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha fet el Govern una avaluació dels costos econòmics dels talls de carreteres, 

autovies i autopistes, i dels desperfectes ocasionats durant els greus disturbis provo-
cats entre els dies 14 i 20 d’octubre?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’assignació dels serveis mínims diferenciats entre Renfe i els 
Ferrocarrils de la Generalitat per a la vaga del 18 d’octubre de 2019
314-05878/12

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

Reg. 49365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris d’assignació de serveis mínims diferenciats entre Renfe i 

FGC durant la convocatòria de vaga del dia 18 d’octubre de 2019?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de 
la vaga del 18 d’octubre de 2019 als centres residencials per a gent 
gran i als centres de dia
314-05879/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin va ser el seguiment de la vaga del passat divendres 18 d’octubre en l’àm-

bit dels centres residencials per a gent gran i centres de dia a Catalunya? Quins ser-
veis es van veure afectats per aquesta vaga? Quins van ser els serveis mínims que 
va decretar el Govern?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de 
la vaga del 18 d’octubre de 2019 als centres residencials d’atenció 
educativa
314-05880/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin va ser el seguiment de la vaga del passat divendres 18 d’octubre en l’àm-

bit dels centres residencials d’atenció educativa? Quins serveis es van veure afectats 
per aquesta vaga? Quins van ser els serveis mínims que va decretar el Govern?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per 
a desconvocar les taules de treball del Pacte nacional per la 
discapacitat entre el 14 i el 18 d’octubre de 2019
314-05881/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les raons per desconvocar les taules de treball relacionades 

amb el Pacte Nacional per la Discapacitat previstes per la setmana del 14 al 18 d’oc-
tubre?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats socials 
que conformen el grup de treball sobre els infants robats
314-05882/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 49449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
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 
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del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Els mitjans de comunicació han informat que el Govern crearà un registre dels 
casos de nens robats ocorregut a Catalunya durant el franquisme i la transició per 
part de trames integrades per metges, llevadores i monges, i estudiarà la possibilitat 
d’obrir una base de dades d’ADN per facilitar les identificacions a través de la crea-
ció d’una Comissió coordinada pel Departament de Justícia i que integraran també 
el de Salut i Interior.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines entitats socials conformen aquest grup de treball del qual ha parlat el 

Govern per a la creació de conclusions finals i estudiar mesures  legals per evitar la 
prescripció de delictes?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació 
d’entitats de persones afectades en el grup de treball sobre els 
infants robats
314-05883/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 49450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Els mitjans de comunicació han informat que el Govern crearà un registre dels 
casos de nens robats ocorregut a Catalunya durant el franquisme i la transició per 
part de trames integrades per metges, llevadores i monges, i estudiarà la possibilitat 
d’obrir una base de dades d’ADN per facilitar les identificacions a través de la crea-
ció d’una Comissió coordinada pel Departament de Justícia i que integraran també 
el de Salut i Interior.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En aquests grups de treball que conformarà el Govern participaran entitats so-

cials de persones afectades com SOS bebés robados?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de 
l’entrada de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el 23 
d’octubre de 2019
314-05884/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 49587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
Comisión.

El miércoles 23 de octubre de 2019, cuatro encapuchados bloquearon la entrada 
a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona impidiendo la entrada a 
los alumnos. Decenas de estudiantes querían entrar a clase con normalidad pero la 
coacción de los encapuchados lo impidió. Teniendo conocimiento por parte de los 
propios estudiantes durante la mañana no apareció nadie de seguridad privada ni 
tampoco de las fuerzas de seguridad para evitar las amenazas y las coacciones hacia 
los estudiantes que querían hacer clase. Posteriormente la comunidad universitaria 
recibía un correo en el que se les informaba que debido a los incidentes causados por 
los cuatro encapuchados, se suspendía la actividad académica de la facultad.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Conselleria d’Empresa i Coneixement para 

atender estos sucesos?
– ¿Informó el Decanato de la Universidad a la policía del acoso al que estaban 

sometiendo los cuatro encapuchados a los alumnos y a sus profesores?
– ¿Piensan tomar medidas para evitar estas conductas y garantizar la libertad de 

los alumnos a recibir sus clases sin amenazas, coacciones e insultos?

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2019 
Jorge Soler González, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els 
sindicats i l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
314-05885/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 

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.

En els darrers dies s’ha donat a conèixer la intenció de tancament de l’escorxador 
Sada de Lleida que comporta l’acomiadament del seus 260 treballadors. La majoria 
dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a més, 78 d’ells tenen més 
de 30 anys d’antiguitat laboral dins de l’empresa. El grup Sada està ubicat al polígon 
El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta amb més de 70 anys d’història a Llei-
da. Segons consta, l’empresa va invertir 9 milions d’euros en reformar la sala d’es-
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pecejament i 3 milions d’euros més per fer un nou moll de càrrega. Interessa saber 
a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– S’ha reunit el Govern amb els sindicats i l’empresa per conèixer la situació de 
Sada?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de viabilitat 
que proposa l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
314-05886/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 

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.

En els darrers dies s’ha donat a conèixer la intenció de tancament de l’escorxador 
Sada de Lleida que comporta l’acomiadament del seus 260 treballadors. La majoria 
dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a més, 78 d’ells tenen més 
de 30 anys d’antiguitat laboral dins de l’empresa. El grup Sada està ubicat al polígon 
El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta amb més de 70 anys d’història a Llei-
da. Segons consta, l’empresa va invertir 9 milions d’euros en reformar la sala d’es-
pecejament i 3 milions d’euros més per fer un nou moll de càrrega. Interessa saber 
a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Té coneixement el Govern del pla de viabilitat que proposa l’empresa tenint en 
compte la inversió de 12 milions d’euros feta en els darrers anys?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb 
l’empresa Sada, de Lleida (Segrià), per a evitar-ne el tancament
314-05887/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 

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.

En els darrers dies s’ha donat a conèixer la intenció de tancament de l’escorxador 
Sada de Lleida que comporta l’acomiadament del seus 260 treballadors. La majoria 
dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a més, 78 d’ells tenen més 
de 30 anys d’antiguitat laboral dins de l’empresa. El grup Sada està ubicat al polígon 
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El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta amb més de 70 anys d’història a Llei-
da. Segons consta, l’empresa va invertir 9 milions d’euros en reformar la sala d’es-
pecejament i 3 milions d’euros més per fer un nou moll de càrrega. Interessa saber 
a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines gestions ha fet el Govern amb l’empresa per evitar el seu tancament?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar la venda de l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
314-05888/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 

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.

En els darrers dies s’ha donat a conèixer la intenció de tancament de l’escorxador 
Sada de Lleida que comporta l’acomiadament del seus 260 treballadors. La majoria 
dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a més, 78 d’ells tenen més 
de 30 anys d’antiguitat laboral dins de l’empresa. El grup Sada està ubicat al polígon 
El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta amb més de 70 anys d’història a Llei-
da. Segons consta, l’empresa va invertir 9 milions d’euros en reformar la sala d’es-
pecejament i 3 milions d’euros més per fer un nou moll de càrrega. Interessa saber 
a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures té previst el Govern portar a terme per evitar la venda de l’em-
presa un cop fet l’ERO deixant a l’empresa sense treballadors?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions 
previstes per a recol·locar els treballadors de l’empresa Sada, de 
Lleida (Segrià)
314-05889/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 

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.

En els darrers dies s’ha donat a conèixer la intenció de tancament de l’escorxador 
Sada de Lleida que comporta l’acomiadament del seus 260 treballadors. La majoria 
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dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a més, 78 d’ells tenen més 
de 30 anys d’antiguitat laboral dins de l’empresa. El grup Sada està ubicat al polígon 
El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta amb més de 70 anys d’història a Llei-
da. Segons consta, l’empresa va invertir 9 milions d’euros en reformar la sala d’es-
pecejament i 3 milions d’euros més per fer un nou moll de càrrega. Interessa saber 
a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines gestions té previst fer el Govern per reubicar als 260 treballadors i tre-
balladores que es quedaran sense feina?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té previst un pla 
de recol·locació per als treballadors de més de cinquanta anys de 
l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
314-05890/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 

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.

En els darrers dies s’ha donat a conèixer la intenció de tancament de l’escorxador 
Sada de Lleida que comporta l’acomiadament del seus 260 treballadors. La majoria 
dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a més, 78 d’ells tenen més 
de 30 anys d’antiguitat laboral dins de l’empresa. El grup Sada està ubicat al polígon 
El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta amb més de 70 anys d’història a Llei-
da. Segons consta, l’empresa va invertir 9 milions d’euros en reformar la sala d’es-
pecejament i 3 milions d’euros més per fer un nou moll de càrrega. Interessa saber 
a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern un pla de recol·locació amb els treballadors i treballadores 
que tenen més de 50 anys i molta antiguitat a l’empresa?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
fer una taula de negociació per a tornar a portar la producció de 
l’empresa Sada a la planta de Lleida (Segrià)
314-05891/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 

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

En els darrers dies s’ha donat a conèixer la intenció de tancament de l’escorxador 
Sada de Lleida que comporta l’acomiadament del seus 260 treballadors. La majoria 
dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a més, 78 d’ells tenen més 
de 30 anys d’antiguitat laboral dins de l’empresa. El grup Sada està ubicat al polígon 
El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta amb més de 70 anys d’història a Llei-
da. Segons consta, l’empresa va invertir 9 milions d’euros en reformar la sala d’es-
pecejament i 3 milions d’euros més per fer un nou moll de càrrega. Interessa saber 
a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Sabent que l’empresa deriva part de la producció a la planta de València, té 
previst el Govern fer una taula de negociació per tornar a portar la producció a la 
planta de Lleida?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va denegar una 
sol·licitud d’autorització de la mesura de modificació de la part fixa 
de l’horari per part d’una família monoparental
314-05892/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 49634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
D’acord amb la pregunta que vàrem registrar amb el numero de tramitació 314-

05197/12 i que va ser contestada amb data 23 de setembre de 2019 reconeixent l’er-
rada comesa indicant que només hi havia una sol·licitud d’autorització de la mesura 
de modificació de la part fixa de l’horari prevista en la lletra c de l’article 6 de l’or-
dre 3/2015 per part de família monoparental i donat que no se’ns ha donat resposta, 
tornem a preguntar.

– Es va denegar aquesta sol·licitud?
– En cas de denegació, quins varen ser els motius?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
activades del Pla especial d’emergències per inundacions
314-05893/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 49635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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.

Davant dels episodis de fortes pluges del passat dimarts, especialment al litoral 
i prelitoral, i el coneixement previ de les afectacions com crescudes de rius i rierols, 
així com l’acumulació d’aigua a zones urbanes,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les accions concretes activades del Pla especial d’emergència 

per inundacions a Catalunya?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços 
de personal que es van incorporar a l’operatiu dels centres de 
treball 112 arran de l’activació del Pla especial d’emergències per 
inundacions
314-05894/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 49636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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.

Davant dels episodis de fortes pluges del passat dimarts, especialment al litoral 
i prelitoral, i el coneixement previ de les afectacions com crescudes de rius i rierols, 
així com l’acumulació d’aigua a zones urbanes,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins reforços personals es van incorporar a l’operatiu en cadascun dels cen-

tres de treball 112 a Reus i Barcelona com a conseqüència de l’activació del pla 
Inuncat?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal que hi 
havia a les sales dels centres del 112 mentre va estar activat el Pla 
especial d’emergències per inundacions
314-05895/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 49637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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.

Davant dels episodis de fortes pluges del passat dimarts, especialment al litoral 
i prelitoral, i el coneixement previ de les afectacions com crescudes de rius i rierols, 
així com l’acumulació d’aigua a zones urbanes,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb quant personal es comptava a cada sala del 112 durant l’activació del Pla 

especial d’emergència per inundacions a Catalunya?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
trucades que es van perdre en els centres del 112 durant el temporal 
del 22 d’octubre de 2019
314-05896/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 49638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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.

Davant dels episodis de fortes pluges del passat dimarts, especialment al litoral 
i prelitoral, i el coneixement previ de les afectacions com crescudes de rius i rierols, 
així com l’acumulació d’aigua a zones urbanes,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes trucades en total es van perdre en els dos centres 112 de Catalunya 

durant l’episodi del temporal del dimarts passat?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
Servei Català de la Salut demana les dades relatives a les persones 
que han estat ateses arran de les mobilitzacions del 14 al 20 
d’octubre de 2019
314-05897/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada 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.

Els centres assistencials han rebut través d’un correu electrònic el requeriment 
del CatSalut de les persones que han requerit assistència sanitària en relació a les 
mobilitzacions que es van produir del 14 al 20 d’octubre de 2019. A més, també se’ls 
demana que a partir de la data del correu electrònic informin diàriament de les per-
sones que han requerit assistència sanitària el dia anterior.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu el CatSalut està demanant aquestes dades als centres assisten-

cials de Catalunya? Per quin motiu no extreu el CatSalut les dades dels seus sistemes 
informàtics?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
campanya «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre 
dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
314-05898/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost total de la campanya institucional del Govern sobre «El Pacte 

internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la 
reunió pacífica»? (Desglossar les dades per conceptes.)

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat als 
mitjans de comunicació per l’emissió de la campanya «El Pacte 
internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat 
d’expressió i a la reunió pacífica»
314-05899/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin import ha abonat la Generalitat de Catalunya a cadascun dels mitjans 

de comunicació de Catalunya per publicitar la seva campanya institucional sobre 
«El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’ex-
pressió i a la reunió pacífica»? (Desglossar les dades per insercions en premsa es-
crita, digital i xarxes socials i per anuncis i missatges patrocinats.)

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què va 
encarregar l’elaboració de la campanya «El Pacte internacional dels 
drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la 
reunió pacífica»
314-05900/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan va encarregar la Generalitat de Catalunya l’elaboració de la campanya 

institucional sobre «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a 
la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el públic objectiu 
específic de la campanya «El Pacte internacional dels drets civils: 
defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
314-05901/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el públic objectiu específic de la campanya institucional del Govern 

sobre «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat 
d’expressió i a la reunió pacífica»?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de la 
campanya «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre 
dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
314-05902/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst per la campanya institucional del Govern sobre 

«El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expres-
sió i a la reunió pacífica»?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional de la campanya 
«El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la 
llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
314-05903/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració que ha fet la Comissió Assessora sobre la Publicitat Insti-

tucional de la campanya institucional del Govern sobre «El Pacte internacional dels 
drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

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 tractament equilibrat de tots els punts de vista després de la 
sentència del judici del procés
325-00047/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, 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.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha reivindicat en el seu comunicat de 8 
d’octubre «La millor defensa de TV3 és la seva independència» que aquesta darrera 
és la millor aportació que es pot fer des de TV3 i Catalunya Ràdio per no ser part 
del conflicte sinó, al contrari, contribuir a la seva solució aportant tots els punts de 
vista i no afavorint a uns, que casualment són els del poder polític»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA que el 

tractament dels seus mitjans durant aquests dies posteriors al coneixement de la sentèn-
cia del judici del procés ha estat el d’oferir de manera equilibrada tots els punts de vista?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les entrevistes fetes després de la sentència del judici del 
procés
325-00048/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el nombre d’entrevistes i a qui s’han realitzat amb motiu de les 

conseqüències de la sentència del judici del procés?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA; Beatriz Silva Gallardo, diputada, 

GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la cobertura que el Telenotícies va fer del comunicat dels 
Mossos d’Esquadra en què denunciaven la manca de mitjans
325-00049/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la cobertura del Telenotícies sobre el comunicat del mossos de 

17 d’octubre on es denunciava, entre altres qüestions, la manca de mitjans per a des-
envolupar la seva activitat?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA; Beatriz Silva Gallardo, diputada, 

GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual els aldarulls del 15 i el 16 d’octubre de 2019 
no es van retransmetre en directe
325-00050/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri informatiu segons el qual els aldarulls de dimarts i dimecres 

nit (15 i 16 d’octubre) es van retransmetre mitjançant talls puntuals i no en directe?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA; Beatriz Silva Gallardo, diputada, 

GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la relació de connexions en directe i reemissions als canals 
i emissores de la Corporació en el marc de la vaga general del 18 
d’octubre de 2019
325-00051/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Dins el marc de la vaga general del passat 18 d’octubre, quina va ser la rela-

ció de connexions en directe i de remissions efectuades als canals i emissores de la 
Corporació?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA; Beatriz Silva Gallardo, diputada, 

GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual TV3 no va informar sobre la comunicació dels 
Mossos d’Esquadra amb relació als atacs amb àcid que van patir el 
16 d’octubre de 2019
325-00052/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri informatiu pel qual TV3 no va informar sobre la comunicació 

emesa pels mossos en relació a que estaven sent objecte d’atacs amb objectes amb 
àcid dimecres 16 d’octubre a la nit?

– Posteriorment si s’ha emès aquesta informació, quina ha estat la seva cober-
tura?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el temps que es va dedicar als agents dels cossos de policia 
ferits del 14 al 20 d’octubre de 2019
325-00053/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quant de temps es va dedicar per part dels canals i emissores de la Corporació 

a la informació sobre els agents dels cossos de policia ferits durant la setmana pas-
sada i les seves conseqüències?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el temps que es va dedicar a informar sobre l’agent greument 
ferit durant els aldarulls de la setmana del 14 al 20 d’octubre de 2019
325-00054/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quant de temps s’ha dedicat a informar sobre l’agent greument ferit i ingressat 

a la UCI durant els aldarulls de la passada setmana pels mitjans de la Corporació?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre d’entrevistes fetes a familiars d’agents de policia 
ferits
325-00055/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el nombre d’entrevistes realitzades a familiars d’agents de cossos 

de policia ferits?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la font informativa en què es basa el director de Televisió 
de Catalunya per a afirmar que la varietat ideològica i geogràfica 
d’alguns programes és contradictòria amb la d’altres programes
325-00056/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

En la sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actuació de Mitjans Audio-
visuals, el director de Televisió de Catalunya va dir: «Li puc dir que hi ha progra-
mes en què la varietat ideològica i geogràfica, i fins i tot d’edat, que són variants 
que intervenen contínuament, són absolutament contradictòries respecte a altres 
programes.»

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina font d’informació es basa per declarar les anteriors afirmacions?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la intenció de revisar el llibre d’estil de la Corporació
325-00057/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha intenció de reforma o revisió del llibre d’estil de la CCMA per part dels 

seus òrgans de govern?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aparicions a TV3 del portaveu de la Federació de 
Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (Fepol) del Cos de 
Mossos d’Esquadra
325-00058/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el nombre d’aparicions a TV3 de Toni Castejón, portaveu del sin-

dicat Fepol (sindicat majoritari dels mossos)?
– Quins criteris informatius i periodístics s’han utilitzat en concret per a la rea-

lització de l’entrevista a Toni Castejón al programa Planta baixa conduit pel Ricard 
Ustrell?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes amb relació al tractament que es va fer 
dels mossos d’esquadra en el programa de TV3 Està passant
325-00059/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Davant les queixes de sindicats de mossos pel tractament informatiu que s’ha 

fet de les actuacions i membres del cos de policia al programa de TV3 Està passant 
on es compara als mossos amb gossos. Quines mesures pensa adoptar la CCMA?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el compliment del llibre d’estil de la Corporació pel programa 
de TV3 Està passant
325-00060/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’estableix específicament al plec de condicions del contracte del programa 

Està passant (Minoria Absoluta, SL) amb la Corporació que aquest ha de complir 
amb el llibre d’estil?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els 
criteris que justifiquen la reconstrucció de la trucada del president 
de la Generalitat al president del Govern espanyol en el programa de 
TV3 30 minuts
325-00061/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– L’apartat 2.1.1.4.3 sobre Alteració de la realitat del llibre d’estil de la Corpo-

ració recull el tractament de les reconstruccions dramatitzades de fets reals. Quins 
criteris han justificat la reconstrucció de la trucada del president de la Generalitat al 
president del Govern espanyol del 30 minuts del diumenge 20 d’octubre?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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	314-05162/12
	Resposta del Govern
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	314-05188/12
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	314-05189/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de treball dels empleats de l’empresa Selvafil, de Maçanet de la Selva
	314-05233/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de recuperació de cabals del riu Siurana
	314-05235/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de finalització de la concessió d’aigua als regants de Riudecanyes (Baix Camp)
	314-05236/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives de proveïment d’aigua de Reus (Baix Camp) i l’Alt Camp
	314-05237/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer de l’edifici Cíclope, d’Igualada (Anoia)
	314-05242/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres d’adequació de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
	314-05243/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de les obres d’adequació de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
	314-05244/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de la seu del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
	314-05245/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el malestar dels treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’Anoia per les condicions de treball a l’edifici actual
	314-05246/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques comprades per l’Incasòl a l’Alt Camp
	314-05300/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús a què pensa destinar les finques comprades per l’Incasòl a l’Alt Camp
	314-05301/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les obres de construcció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
	314-05321/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització de les obres de construcció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
	314-05322/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal i de vehicles de les comissaries dels Mossos d’Esquadra de Manresa, Berga i Solsona
	314-05329/12
	Resposta del Govern
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	Resposta del Govern
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	314-05331/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la millora dels parcs de bombers del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès
	314-05332/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la Sala de Comandament dels Mossos d’Esquadra de Manresa (Bages) a Reus (Baix Camp)
	314-05333/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de desmantellar la Sala de Comandament dels Mossos d’Esquadra de Manresa (Bages)
	314-05334/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament públic de l’Institut Nova Història
	314-05450/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts públics o les subvencions rebuts per l’Institut Nova Història del 2012 ençà
	314-05471/12
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	314-05472/12
	Resposta del Govern
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	1.27.15. Preguntes per escrit
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura de diligències arran de les coaccions a una periodista durant la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
	311-01210/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre unes declaracions de la consellera de Cultura en què va emprar l’expressió «raça catalana»
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	Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs
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	311-01257/12
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	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs
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	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència dels aldarulls en les seus judicials
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	314-05853/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’octubre de 2019 als centres escolars
	314-05854/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’octubre de 2019 per part dels docents dels centres escolars
	314-05855/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’octubre de 2019 per part del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa dels centres escolars
	314-05856/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que té la consellera de Salut amb relació a les actituds dels serveis d’emergències
	314-05859/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si unes declaracions de la consellera de Salut posen en dubte la professionalitat dels equips d’emergències mèdiques
	314-05860/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe sobre els afectats i ferits en els aldarulls que es van produir entre el 14 i el 20 d’octubre de 2019
	314-05861/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites a especialistes, les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques reprogramades a causa dels talls de trànsit viari i ferroviari
	314-05862/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites a centres d’atenció primària reprogramades a causa dels talls de trànsit viari i ferroviari
	314-05863/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques han acompanyat els participants en les marxes per la llibertat
	314-05864/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum i el cost dels serveis d’emergències mèdiques que han cobert els aldarulls que s’han produït entre el 14 i el 20 d’octubre de 2019
	314-05865/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a professionals del Servei d’Emergències Mèdiques entre el 14 i el 20 d’octubre de 2019
	314-05866/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’expedients a agents dels Mossos d’Esquadra en aplicació del Reglament de règim disciplinari
	314-05867/12
	Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les protestes que van començar el 14 d’octubre de 2019 en l’agenda institucional
	314-05868/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats amb participació de membres del Govern anul·lades arran de les protestes que van començar el 14 d’octubre de 2019
	314-05869/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes públics i les reunions dels departaments anul·lats arran de les protestes que van començar el 14 d’octubre de 2019
	314-05870/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació en el sector turístic dels disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
	314-05871/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vols anul·lats, cancel·lats o endarrerits a l’aeroport de Barcelona - el Prat pels disturbis del 14 al 20 d’octubre de 2019
	314-05872/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els creuers afectats pels disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
	314-05873/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les anul·lacions i les cancel·lacions d’estades hoteleres atribuïdes als disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
	314-05874/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació en el sector cultural dels disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
	314-05875/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes culturals, recreatius i festius anul·lats a causa dels disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
	314-05876/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos econòmics dels talls de carreteres i dels desperfectes ocasionats pels disturbis ocorreguts del 14 al 20 d’octubre de 2019
	314-05877/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’assignació dels serveis mínims diferenciats entre Renfe i els Ferrocarrils de la Generalitat per a la vaga del 18 d’octubre de 2019
	314-05878/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’octubre de 2019 als centres residencials per a gent gran i als centres de dia
	314-05879/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’octubre de 2019 als centres residencials d’atenció educativa
	314-05880/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a desconvocar les taules de treball del Pacte nacional per la discapacitat entre el 14 i el 18 d’octubre de 2019
	314-05881/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats socials que conformen el grup de treball sobre els infants robats
	314-05882/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació d’entitats de persones afectades en el grup de treball sobre els infants robats
	314-05883/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de l’entrada de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el 23 d’octubre de 2019
	314-05884/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els sindicats i l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
	314-05885/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de viabilitat que proposa l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
	314-05886/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb l’empresa Sada, de Lleida (Segrià), per a evitar-ne el tancament
	314-05887/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar la venda de l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
	314-05888/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions previstes per a recol·locar els treballadors de l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
	314-05889/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té previst un pla de recol·locació per als treballadors de més de cinquanta anys de l’empresa Sada, de Lleida (Segrià)
	314-05890/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer una taula de negociació per a tornar a portar la producció de l’empresa Sada a la planta de Lleida (Segrià)
	314-05891/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va denegar una sol·licitud d’autorització de la mesura de modificació de la part fixa de l’horari per part d’una família monoparental
	314-05892/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions activades del Pla especial d’emergències per inundacions
	314-05893/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços de personal que es van incorporar a l’operatiu dels centres de treball 112 arran de l’activació del Pla especial d’emergències per inundacions
	314-05894/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal que hi havia a les sales dels centres del 112 mentre va estar activat el Pla especial d’emergències per inundacions
	314-05895/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades que es van perdre en els centres del 112 durant el temporal del 22 d’octubre de 2019
	314-05896/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Servei Català de la Salut demana les dades relatives a les persones que han estat ateses arran de les mobilitzacions del 14 al 20 d’octubre de 2019
	314-05897/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
	314-05898/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat als mitjans de comunicació per l’emissió de la campanya «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
	314-05899/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què va encarregar l’elaboració de la campanya «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
	314-05900/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el públic objectiu específic de la campanya «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
	314-05901/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de la campanya «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
	314-05902/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional de la campanya «El Pacte internacional dels drets civils: defensa el nostre dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica»
	314-05903/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
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