
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 l’import de les subvencions finalistes 
en matèria d’atenció primària liquidat a l’Ajuntament de Barcelona el 2015 i el 2016
314-08504/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, 
pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de sani-
tat el 2015 i el 2016
314-08506/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per a persones amb 
discapacitat física o psíquica en residències de gent gran
314-08571/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos d’atenció de les resi-
dències de gent gran
314-08572/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’escolarització d’infants d’un i dos 
anys en centres d’educació primària
314-08815/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta actual de formació profes-
sional específica per a persones amb discapacitat
314-09017/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats 
i la distribució per comarques
314-09100/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’anys durant els quals 
els mòduls prefabricats són operatius
314-09101/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost de la fabricació, el mun-
tatge i el manteniment dels mòduls prefabricats
314-09102/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom de les empreses encarre-
gades de fabricar, muntar i mantenir els mòduls prefabricats
314-09103/11
Resposta del Govern 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan clas-
se en mòduls prefabricats
314-09104/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de mòduls 
prefabricats en el període 2011-2017
314-09105/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut relatiu al salari mínim 
interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09131/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix el contingut relatiu 
al salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial 
McGraw-Hill
314-09132/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb relació al 
contingut sobre el salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO 
de l’editorial McGraw-Hill
314-09133/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la correcció del contingut relatiu 
al salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial 
McGraw-Hill
314-09134/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que tenen el 
llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09135/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients d’ajuts 
per a famílies amb fills que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
tramitat el 2016
314-09221/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de presta-
ció d’ajuts per a famílies amb fills que s’han estimat
314-09222/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de presta-
ció d’ajuts per a famílies amb fills que s’han desestimat
314-09223/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris que ges-
tionen la tramitació i la concessió de les prestacions d’ajuts per a famílies amb fills
314-09224/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d’alguna em-
presa per a gestionar els expedients dels ajuts per a famílies amb fills
314-09225/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols de família nom-
brosa tramitats el 2016
314-09227/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols de família nom-
brosa expedits el 2016
314-09228/11
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d’alguna em-
presa per a gestionar els expedients per a expedir els títols de família nombrosa
314-09229/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit per als projectes 
de col·laboració al Líban des de l’inici de la crisi dels refugiats
314-09273/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que van 
acompanyar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparèn-
cia en el viatge al Líban
314-09274/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que van acompa-
nyar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en el 
viatge al Líban
314-09275/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Líban del con-
seller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i dels seus acom-
panyants en concepte de vols
314-09276/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Líban del con-
seller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i dels seus acom-
panyants en concepte de pernoctació
314-09277/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Líban del con-
seller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i dels seus acom-
panyants en concepte de manutenció
314-09278/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Líban del con-
seller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i dels seus acom-
panyants en concepte de desplaçaments pel país
314-09279/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la percepció de dietes per part dels 
membres del Govern o del personal al servei de l’Administració en el viatge al Líban 
del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
314-09280/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a persones físiques 
o jurídiques que acompleixen llur activitat fora de Catalunya en el pressupost del 2016
314-09338/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a persones físiques 
o jurídiques que acompleixen llur activitat fora de Catalunya en el pressupost del 2017
314-09339/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la citació i l’interrogatori de dos 
detectius privats pels Mossos d’Esquadra el 15 de maig de 2017
314-09373/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la subdirec-
tora general de Seguretat Interior va demanar als Mossos d’Esquadra que interro-
guessin dos detectius privats
314-09374/11
Resposta del Govern 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els comandaments dels mossos 
d’esquadra que van interrogar dos detectius privats el 15 de maig de 2017
314-09375/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de l’interrogatori de dos 
detectius privats pels Mossos d’Esquadra amb el fet que estiguin citats a compa-
rèixer davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
314-09376/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement previ que el major 
dels Mossos d’Esquadra tenia de la citació i l’interrogatori de dos detectius privats
314-09377/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda pel major dels 
Mossos d’Esquadra amb relació a la citació i l’interrogatori de dos detectius privats
314-09378/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement previ que el direc-
tor general de la Policia tenia de la citació i l’interrogatori de dos detectius privats
314-09379/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda pel director 
general de la Policia amb relació a la citació i l’interrogatori de dos detectius privats
314-09380/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que el director general 
de la Policia va rebre de la subdirectora general de Seguretat Interior amb relació a 
la citació i l’interrogatori de dos detectius privats
314-09381/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el director general de la Policia 
va autoritzar la citació i l’interrogatori de dos detectius privats
314-09382/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que el conseller d’In-
terior va rebre de la subdirectora general de Seguretat Interior amb relació a la ci-
tació i l’interrogatori de dos detectius privats
314-09383/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller d’Interior va autorit-
zar la citació i l’interrogatori de dos detectius privats
314-09384/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
actuacions irregulars dels Mossos d’Esquadra
314-09385/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la no renovació de Juan 
Antonio Gallo com a president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
314-09399/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a no renovar Juan 
Antonio Gallo com a president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
314-09400/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tasca acomplerta per Juan An-
tonio Gallo com a president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
314-09401/11
Resposta del Govern 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits per a nomenar 
la nova presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
314-09402/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de candidats valorats per 
al nomenament del president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
314-09403/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha descartat el projecte per a 
incrementar la capacitat de la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de 
Moralets i el Pont de Suert
314-09421/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’interès de Red Eléctrica de Es-
paña per reprendre el projecte per a incrementar la capacitat de la línia de molt alta 
tensió entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert
314-09422/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous tràmits o noves sol·lici-
tuds amb relació a la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de Moralets 
i el Pont de Suert
314-09423/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuacions de soter-
rament o desviació de la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de Mo-
ralets i el Pont de Suert
314-09424/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a evi-
tar que la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de 
Suert passi pel mig de Senet
314-09425/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes mantinguts amb els 
ajuntaments i el consell comarcal afectats pel projecte per a incrementar la capacitat 
de la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert
314-09426/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del relleu de Juan Antonio 
Gallo com a president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
314-09442/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés dut a terme per a elegir 
la presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
314-09443/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius marcats a la presidenta 
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per al seu mandat
314-09444/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la creació del Cen-
tre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia
314-09507/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’any d’entrada en funcionament 
del Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia
314-09508/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat màxima del Centre 
Internacional de Negocis del Moble de la Sénia
314-09509/11
Resposta del Govern 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència dels sindicats en la 
direcció del Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia
314-09510/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció del Centre Internacional 
de Negocis del Moble de la Sénia
314-09511/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes i les hores de formació 
impartida al Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia
314-09512/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per tal que 
l’estació del Camp de Tarragona esdevingui estació central
314-09518/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de millorar els accessos 
a l’estació del Camp de Tarragona
314-09519/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió de Tarragona amb l’es-
tació del Camp de Tarragona pel vial de Sant Ramon
314-09520/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la carretera d’accés al Catllar i als 
municipis del baix Gaià des de l’estació del Camp de Tarragona
314-09521/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats de transport en el 
cas que l’estació del Camp de Tarragona esdevingui estació central
314-09522/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions respecte al sector 
del taxi del Camp de Tarragona
314-09523/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes amb relació 
al funcionament del Camp de Tarragona com a àrea metropolitana
314-09524/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interconnexió del Camp de Tar-
ragona amb Barcelona
314-09525/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb el Govern espa-
nyol amb relació al servei públic de transport entre Barcelona i Almacelles
314-09526/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions tingudes 
amb el Govern espanyol amb relació al servei d’autobús entre Almacelles i Barcelona
314-09527/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions tingudes 
amb agents del territori amb relació al servei d’autobús entre Almacelles i Barcelona
314-09528/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions tingudes 
amb els operadors del servei d’autobusos amb relació al servei d’autobús entre Al-
macelles i Barcelona
314-09529/11
Resposta del Govern 56



BOPC 521
22 de setembre de 2017

Taula de contingut 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’horaris i preus del 
servei d’autobús entre Almacelles i Barcelona
314-09530/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors en plan-
tilla de la Residència i Centre de Dia Mossèn Vidal Aunós, de Barcelona
314-09557/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de torns de treball del 
personal de la Residència i Centre de Dia Mossèn Vidal Aunós, de Barcelona
314-09558/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores d’atenció del 
servei mèdic de la Residència i Centre de Dia Mossèn Vidal Aunós, de Barcelona
314-09559/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors en plan-
tilla de la Residència i Centre de Dia per a Gent Gran Bon Pastor, de Barcelona
314-09560/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de torns de treball del 
personal de la Residència i Centre de Dia per a Gent Gran Bon Pastor, de Barcelona
314-09561/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores d’atenció del ser-
vei mèdic de la Residència i Centre de Dia per a Gent Gran Bon Pastor, de Barcelona
314-09562/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors en plan-
tilla de la Residència per a Gent Gran l’Antiga Fàbrica Alchemika, de Barcelona
314-09563/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de torns de treball del 
personal de la Residència per a Gent Gran l’Antiga Fàbrica Alchemika i la Residèn-
cia Assistida per a Gent Gran Molí - Via Favència, de Barcelona
314-09564/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores d’atenció del ser-
vei mèdic de la Residència per a Gent Gran l’Antiga Fàbrica Alchemika, de Barcelona
314-09565/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors en plan-
tilla de la Residència Assistida per a Gent Gran Molí - Via Favència, de Barcelona
314-09566/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de torns de treball del 
personal de la Residència Assistida per a Gent Gran Molí - Via Favència, de Barcelona
314-09567/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores d’atenció del 
servei mèdic de la Residència Assistida per a Gent Gran Molí - Via Favència, de 
Barcelona
314-09568/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb ciclistes implicats a la província de Barcelona el 2016
314-09580/11
Resposta del Govern 60
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb ciclistes implicats a la província de Girona el 2016
314-09581/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb ciclistes implicats a la província de Lleida el 2016
314-09582/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb ciclistes implicats a la província de Tarragona el 2016
314-09583/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels accidents de trànsit 
amb ciclistes implicats el 2016
314-09584/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb ciclistes implicats a la província de Barcelona el 2017
314-09585/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb ciclistes implicats a la província de Girona el 2017
314-09586/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb ciclistes implicats a la província de Lleida el 2017
314-09587/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb ciclistes implicats a la província de Tarragona el 2017
314-09588/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels accidents de trànsit 
amb ciclistes implicats el 2017
314-09589/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a l’estiu 
arran de l’increment d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats
314-09590/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de conscienciació 
per a disminuir l’increment potencial d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats
314-09591/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització del terme «Espanya» 
en el web de preinscripció universitària
314-09595/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme amb 
relació a les sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya respecte a l’empresa Lafarge Cementos
314-09608/11
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a l’empresa La-
farge Cementos pels núvols de pols que va emetre el 8 i l’11 de desembre de 2016
314-09609/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les autoritzacions d’activitats vi-
gents de l’empresa Lafarge Cementos
314-09610/11
Resposta del Govern 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços d’estiu dels Mossos 
d’Esquadra previstos a les comissaries de la costa
314-09645/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels reforços d’estiu 
dels Mossos d’Esquadra a les comissaries de la costa
314-09646/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comissaries d’origen dels mos-
sos d’esquadra que reforcen les comissaries de la costa
314-09647/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desdoblament de la carretera 
C-12 al pas per Tortosa (Baix Ebre)
314-09648/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per haver autoritzat agents 
de trànsit dels Mossos d’Esquadra a donar cobertura a enquestadors a l’A-2 els dies 
13 i 17 de juny de 2017
314-09664/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tall al carril ràpid de 
l’A-2 per a fer enquestes els dies 13 i 17 de juny de 2017
314-09665/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les condicions la-
borals dels Mossos d’Esquadra a l’onada de calor en el servei de cobertura als en-
questadors a l’A-2 els dies 13 i 17 de juny de 2017
314-09666/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la priorització de la cobertura als 
enquestadors per sobre dels controls de trànsit en les tasques dels efectius dels 
Mossos d’Esquadra a l’A-2 els dies 13 i 17 de juny de 2017
314-09667/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del desplegament dels 
Mossos d’Esquadra a l’A-2 els dies 13 i 17 de juny de 2017 per a donar cobertura 
a enquestadors
314-09668/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu de les enquestes fetes 
els dies 13 i 17 de juny de 2017 a l’A-2
314-09669/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de participació d’efec-
tius dels Mossos d’Esquadra en la cobertura d’enquestes durant els mesos de juny, 
juliol i agost de 2017
314-09670/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció del director general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en procediments de contractació en què par-
ticipaven entitats amb les quals havia mantingut relacions contractuals
314-09680/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revelació del conflicte d’interes-
sos del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència al secretari d’Afers 
Socials i Famílies
314-09681/11
Resposta del Govern 78
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del conflicte d’in-
teressos del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-09682/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració del conflicte d’inte-
ressos del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-09683/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del conflicte d’interessos 
del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-09684/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat en el càrrec del di-
rector general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-09685/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació director general d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència
314-09686/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del perfil i la trajectò-
ria professional pública del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-09687/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del major dels 
Mossos d’Esquadra amb relació als agents més joves del Cos de Mossos d’Esquadra
314-09745/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a millo-
rar la situació exposada pel major dels Mossos d’Esquadra amb relació als agents 
més joves del Cos de Mossos d’Esquadra
314-09746/11
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de les declara-
cions del major dels Mossos d’Esquadra amb relació als agents més joves del Cos 
de Mossos d’Esquadra
314-09748/11
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència que el major dels 
Mossos d’Esquadra rectifiqui les seves declaracions amb relació als agents més 
joves del Cos de Mossos d’Esquadra
314-09749/11
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes per a millorar els 
itineraris professionals i els temaris formatius de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya
314-09750/11
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de formació específics 
avaluats per als mossos d’esquadra
314-09751/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i l’avaluació de les pro-
postes de millorament fetes pels agents dels Mossos d’Esquadra
314-09752/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix les declaracions del 
major dels Mossos d’Esquadra
314-09753/11
Resposta del Govern 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de pantalles acús-
tiques a les carreteres C-58, C-33 i C-17 al pas pels barris de la Meridiana i Torre 
Baró, de Barcelona
314-09755/11
Resposta del Govern 82

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les garanties 
del pluralisme polític
322-00179/11
Substanciació 83

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la col·labo-
ració entre els mitjans públics dels territoris amb què es comparteixen la llengua, 
la història i la cultura
322-00181/11
Substanciació 83

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat comp-
table de la Corporació
322-00182/11
Substanciació 83

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de 
cobertura del referèndum d’autodeterminació
322-00183/11
Substanciació 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’emissió de 
publicitat institucional
322-00184/11
Substanciació 84

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura informativa del Ple del Parlament dels dies 6, 7 i 8 
de setembre
323-00161/11
Substanciació 84

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la presència d’Arnaldo Otegui en programes de la televisió pública
323-00162/11
Substanciació 84

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la pluralitat en els canals de Televisió de Catalunya
323-00163/11
Substanciació 84

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat en els canals de Catalunya Ràdio
323-00164/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa de la manifestació pels atemptats del 17 d’agost
323-00165/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el contingut del programa Preguntes freqüents del 9 de setembre
323-00166/11
Substanciació 85
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament informatiu del Ple del Parlament dels dies 6, 7 i 8 de setembre
323-00168/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els resultats d’audiència de l’estiu
323-00169/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura de la temporada castellera
323-00170/11
Substanciació 86

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre la commemoració dels vint-i-cinc anys de les emissions de Ca-
talunya Informació
323-00171/11
Substanciació 86

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre la cessió dels titulars dels informatius a les emissores municipals
323-00172/11
Substanciació 86

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la remodelació de la graella televisiva
323-00173/11
Substanciació 86

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre les novetats de la graella de la nova temporada
323-00174/11
Substanciació 86

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el seguiment de la Diada Nacional de Catalunya
323-00175/11
Substanciació 87

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la delegació al País Valencià
323-00176/11
Substanciació 87

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el nombre de persones destinades a cobrir l’acte del 
Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017
316-00051/11
Resposta del president del Consell de Govern 87

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el nombre de recursos materials destinats a cobrir l’acte 
del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017
316-00052/11
Resposta del president del Consell de Govern 88

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la propietat dels recursos materials que es van emprar 
per a cobrir l’acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017
316-00053/11
Resposta del president del Consell de Govern 88

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre les hores de treball esmerçades per a cobrir l’acte del 
Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017
316-00054/11
Resposta del president del Consell de Govern 89
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost del desplegament per a cobrir l’acte del Teatre 
Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017
316-00055/11
Resposta del president del Consell de Govern 89

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre els programes musicals emesos en horari nocturn a TV3
316-00056/11
Resposta del president del Consell de Govern 89

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la inserció 
d’anuncis del referèndum en els mitjans de la Corporació
322-00180/11
Decaïment 93

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 el percentatge de tre-
balladors sanitaris substituïts entre abril i agost del 2017
311-00788/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballa-
dors sanitaris substituïts entre abril i agost del 2017
311-00789/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els diners destinats 
l’abril de 2017 a cobrir substitucions de professionals sanitaris a l’atenció primària 
i als hospitals
311-00790/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de pre-
venció, detecció i tractament de la plaga de la xilel·la
311-00791/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la designació d’un equip 
de direcció d’emergència arran de la plaga de la xilel·la
311-00792/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans específics 
d’acció contra la plaga de la xilel·la
311-00793/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions dutes 
a terme arran de la plaga de la xilel·la
311-00794/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l.origen dels brots de 
la plaga de la xilel·la
311-00795/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació per la 
Generalitat de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00796/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 97
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els càrrecs públics de 
la Generalitat que van participar en la planificació de la manifestació del 26 d’agost 
a Barcelona
311-00797/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei d’ordre de la 
manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00798/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment per a 
dotar de prou personal el servei d’ordre de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00799/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les organitzacions 
amb què es va contactar per a organitzar el servei d’ordre de la manifestació del 
26 d’agost a Barcelona
311-00800/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació de l’As-
semblea Nacional Catalana en el servei d’ordre de la manifestació del 26 d’agost 
a Barcelona
311-00801/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació d’Òm-
nium Cultural en el servei d’ordre de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00802/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels voluntaris 
que van participar en l’organització de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00803/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de seguretat de 
la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00804/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assistència a la ma-
nifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00805/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectius d’ordre pú-
blic que es van desplegar en la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00806/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pancartes, els sím-
bols i les banderes presents en la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00807/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presència d’una pan-
carta d’una determinada opció política a l’Escola Saavedra, de Tarragona
311-00808/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presència de dues 
estelades a l’Escola Vilademany, d’Aiguaviva (Gironès)
311-00809/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presència de dues 
pancartes del «Sí» a l’Escola Lluís Companys, de Tordera (Maresme)
311-00810/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 104



BOPC 521
22 de setembre de 2017

Taula de contingut 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de l’espot 
emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir
311-00812/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’òrgan de la Generali-
tat que ha encarregat l’espot emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir, i sobre 
el procediment i les condicions del contracte
311-00813/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·locació d’una 
pancarta de l’Assemblea Nacional Catalana a la façana del Col·legi Santa Isabel de 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00814/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adequació a les finali-
tats del centre educatiu de la col·locació d’una pancarta de l’Assemblea Nacional Ca-
talana a la façana del Col·legi Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00815/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’un expe-
dient per a determinar qui va penjar una pancarta de l’Assemblea Nacional Catala-
na a la façana del Col·legi Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00816/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment de la 
neutralitat dels centres educatius
311-00817/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·locació d’una pan-
carta d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
311-00818/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adequació a les fina-
litats del centre educatiu de la col·locació d’una pancarta d’Òmnium Cultural a la 
reixa del Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
311-00819/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’un expe-
dient per a determinar qui va penjar una pancarta d’Òmnium Cultural a la reixa del 
Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
311-00820/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’un expe-
dient per a determinar qui va penjar una pancarta d’Òmnium Cultural a la reixa del 
Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
311-00821/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 113

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·locació d’una pancarta de 
l’Assemblea Nacional Catalana a la façana del Col·legi Santa Isabel de Sant Cugat 
del Vallès (Vallès Occidental)
314-10071/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·locació d’una pancarta d’Òm-
nium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
314-10072/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 115
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb l’empresa Atomian per 
a desenvolupar un projecte que automatitzi el sistema de processament de docu-
ments del Servei Català de la Salut
314-10073/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les me-
sures per a millorar la seguretat de la carretera B-124 entre Sabadell i Sant Llorenç 
Savall
314-10074/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de serveis a l’orga-
nització SGR SLL Government Relations del 2015 ençà
314-10075/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 118
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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 l’import de les 
subvencions finalistes en matèria d’atenció primària liquidat a 
l’Ajuntament de Barcelona el 2015 i el 2016
314-08504/11

Proponent: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a les preguntes parlamentàries 314-08504/11 i 314-
08506/11 us informo del següent:

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

La Generalitat de Catalunya no va atorgar cap subvenció finalista en matèria 
d’atenció primària, ni aportació econòmica directe en política de sanitat, a l’Ajunta-
ment de Barcelona en els anys 2015 i 2016.

Així mateix, en el període 2015-2016, la facturació d’entitats públiques partici-
pades majoritàriament per l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb els convenis de 
prestació de serveis sanitaris subscrits amb el Servei Català de la Salut, han estat 
els següents:

2015 2016 (**)

AGENCIA SALUT PUBLICA DE BARCELONA:
Atenció hospitalària d'aguts 2.023.111,68 2.046.820,02

- Atenció a les drogodependències

Altres serveis d'atenció especialitzada 668.260,43 676.091,63
- Cribatge càncer de mama i Unitat de Salut Laboral

TOTAL 2.691.372,11 2.722.911,65

Atenció Primària 12.596.330,08 (*) 13.899.055,71
- Equips d'atenció primària 

Altres serveis d'atenció especialitzada 4.713.197,02 4.477.655,16

TOTAL 17.309.527,10 18.376.710,87

TOTAL 20.000.899,21 21.099.622,52

(**) Quantitat màxima subjecte a l'avaluació de la part variable dels convenis.

INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA 
MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL (PAMEM):

   - Assistència sanitària als pensionistes de 
l'Ajuntament de Barcelona

(*) Quantitat actualitzada d'acord amb el tancament definitiu de l'any 2015 que incorpora la
regularització de la DMA de farmàcia.

Barcelona, 30 d’agost de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de sanitat el 2015 i el 2016
314-08506/11

Proponent: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08504/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per a 
persones amb discapacitat física o psíquica en residències de gent 
gran
314-08571/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-08571/11 conjuntament amb la de número de tramitació 314-08572/11.

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

Us informo que la tipologia de necessitats d’atenció residencial és substancial-
ment diferent en funció de si aquesta va adreçada a persones amb discapacitat o si es 
tracta de persones grans. Tant unes com altres ofereixen una atenció integral però, 
sobretot, centrada en les necessitats específiques de cada col·lectiu.

El Departament persegueix l’objectiu de dignificar la vida de les persones grans, 
amb discapacitats o amb malaltia mental entre d’altres col·lectius. És per això que 
enguany ja s’han dotat amb finançament públic 3.842 places en aquest àmbits amb 
un pressupost total de 46.2 milions d’euros, respectant i impulsant els criteris d’equi-
tat i l’equilibri territorial.

En els darrers anys s’ha observat una modificació en el perfil de les persones 
grans que accedeixen a recursos residencials; s’ha passat d’un perfil més social i/o 
relacionat amb patologies osteo-articulars o isquèmiques pròpies de l’edat –o bé 
d’aïllament social– a un altre cada cop més sanitari. Per aquesta raó, el Govern, i 
des del lideratge de Presidència i amb la col·laboració dels sectors implicats s’està 
treballant en l’anàlisi del model d’atenció sanitària residencial en el marc del Pla In-
ter departamental d’Atenció Integrada social i sanitària (PIAIS).

Dins aquest grup de treball s’està revisant el model actual d’atenció sanitària a 
residències, concretament s’està treballant amb una definició del model d’atenció 
integrada social i sanitària que s’adapti a les necessitats actuals i futures de les per-
sones. Tanmateix, seria prematur donar per tancat aquest Pla ja que encara s’està 
treballant en el PIAIS i, per tant, no es poden facilitar conclusions definitives.

Per altra banda, responent a la pregunta en relació al dany cerebral, cal tenir en 
compte el següent: 
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Entenem per dany cerebral adquirit (DCA) tota lesió que es produeix en les es-
tructures cerebrals de forma sobtada en persones que, havent nascut sense cap tipus 
de problema al cervell, la pateixen en un moment posterior de la seva vida ja sigui 
com a conseqüència d’un accident o d’una malalta.

Les causes més freqüents en són: 
– Malalties cerebrovasculars (ictus)
– Traumatisme cranioencefàlic 
– Anòxia o hipòxia severa 
– Tumors cerebrals 
– Infeccions (encefalitis, meningitis, abscés cerebral,...)
– Altres causes: Shock hipovolèmic, sobredosi drogues, hipoglucèmia severa...
Les persones afectades de seqüeles d’un dany cerebral adquirit moderat o greu 

poden conformar un grup heterogeni amb necessitats diverses. Tanmateix bàsica-
ment es tracta de pacients amb seqüeles físiques (hemiplegia, apràxia, problemes de 
deglució, alteració de control d’esfínters, epilèpsia...), d’alta dependència, i també 
dèficits cognitius (memòria, concentració, atenció, funcionament executiu, percep-
ció...) i, en alguns casos, trastorns de conducta i/o emocionals (irritabilitat, impulsi-
vitat, desinhibició, poca tolerància a la frustració, canvis d’humor sobtats, conducta 
social inadequada, apatia, depressió, ansietat…).

La majoria passen per un període de rehabilitació però malauradament alguns 
casos no aconsegueixen recuperar-se i, passat el període de rehabilitació intensiva, 
poden requerir d’un recurs residencial sociosanitari i/o social.

És important diferenciar aquells casos que un cop se’ls hi ha donat l’alta hospi-
talària després de la rehabilitació intensiva, segueixen requerint per la seva situació 
clínica, un període de convalescència o de llarga estada, i aquests han de ser atesos 
dins la xarxa de salut.

Cal remarcar l’aposta que ha fet el Departament, per seguir garantint la igualtat 
d’oportunitats, per tal que els tres primers mesos d’estada en un centre sociosanitari 
tornin a ser gratuïts, una mesura que ha suposat una inversió de 2.5M€ i un estalvi 
mitjà per usuari d’entre 930 fins a 1080 euros.

Els casos que hauríem d’atendre en un recurs de la xarxa social, serien bàsica-
ment els d’aquelles persones amb seqüeles permanents, els quals tenen reconeguda 
la discapacitat i/o dependència, i que no requereixen de tractament rehabilitador 
com tampoc de tractament mèdic de manera permanent i continuada.

Per altra banda, no podem obviar que als serveis residencials de la nostra xarxa 
social bàsicament atenem a aquelles persones que no poden continuar per motius 
socials a casa seva (no tenen família de suport, manca d’habitatge en condicions...), 
persones amb elevades necessitats tant físic com psíquic, i que la família claudica 
per esgotament o per ser incapaç de poder fer front a les necessitats d’atenció espe-
cialitzada que requereixen.

Pel que fa la nostra cartera de serveis socials, tenim recursos definits que ens 
permetrien treballar en aquesta línia. Concretament, el Servei de centre residencial 
temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de su-
port generalitzat. I és des d’aquí que actualment s’està donant resposta a aquestes 
necessitats.

Barcelona, 13 de setembre de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
d’atenció de les residències de gent gran
314-08572/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08571/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’escolarització 
d’infants d’un i dos anys en centres d’educació primària
314-08815/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08815/11 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’establert en la Resolució ENS/1423/2017/ de 16 de juny, per la qual 
s’implanta el primer cicle de l’educació infantil en escoles rurals (DOGC 7396, de 
22 de juny de 2017):

«1. Implantar, amb els efectes de l’inici del curs escolar 2017/2018, el primer ci-
cle d’educació infantil en les escoles rurals següents:

Serveis Territorials a la Catalunya Central
Municipi: Cabrera d’Anoia
Denominació: Escola les Oliveres Codi: 08014841

Municipi: Monistrol de Calders
Denominació: Escola l’Esqueix - ZER Moianès Ponent Codi: 08021934

Serveis Territorials a Lleida
Municipi: La Granadella
Denominació Escola de la Granadella - ZER Elaia Codi 25001710

Municipi: Castellserà
Denominació: Escola El Terrall - ZER Espernallac Codi 25001281

Municipi: Alàs i Cerc
Denominació: Escola Sant Esteve Codi 25000122

Serveis Territorials a Tarragona
Municipi: Rodonyà
Denominació: Escola Les Comes Codi 43005571

Municipi: Solivella
Denominació: Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà Codi 43003124

Municipi: Alió
Denominació: Escola La Barquera - ZER Atzavara codi 43000226»

El Pla experimental pel que s’implanta el primer cicle d’educació infantil en es-
coles rurals va començar el curs escolar 2015-2016 en municipis de fins a 3.000 ha-
bitants i sense oferta d’aquests ensenyaments en el municipi.
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L’objectiu és reestructurar l’oferta educativa pública i adequar-la a les necessi-
tats d’escolarització, d’aquesta manera i tenint en compte els recursos existents, els 
alumnes no tenen que escolaritzar-se en un municipi diferent al municipi de resi-
dència.

L’escola rural ajuda a fomentar el sentiment de pertinença als municipis i con-
tribueix a frenar el risc de despoblament que es produeix al llarg del temps en les 
zones rurals.

La implantació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil en escoles 
rurals comporta l’agrupació dels infants d’1 a 3 anys en un sol grup amb una ràtio 
màxima de 10 infants, amb l’excepció molt concreta i justificada d’infants escolarit-
zats residents en municipis sense escola.

El Departament d’Ensenyament té la voluntat de donar resposta a tots aquells 
municipis sol·licitin adherir-se al Pla i donin compliment als requisits establerts. De 
moment no es contempla la possibilitat d’ampliar-ho a totes les escoles de Catalunya.

La relació amb l’evolució de la distribució territorial d’escoles rurals que impar-
teixen els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil és la següent: 

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Lleida 4 17 2

Terres de l’Ebre 3 8 0

Catalunya Central 0 6 2

Girona 0 4 0

Tarragona 0 12 3

Vallès Occidental 0 1 0

Total 7 48 7

Barcelona, 8 de setembre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta actual de 
formació professional específica per a persones amb discapacitat
314-09017/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-09017/11 us in-
formo del següent:

El Departament d’Ensenyament posa a disposició de les persones amb discapa-
citat els següents itineraris formatius dels ensenyaments de formació professional:

– Itineraris formatius específics (IFE)
Ensenyaments professionals adreçats a alumnes entre 16 i 20 anys (durant l’any 

natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir 
els ensenyaments de formació professional ordinària.

Tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts professionalitzadors i 
continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels 
alumnes, i la seva finalitat és que l’alumnat incrementi la seva autonomia personal i 
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assoleixi les competències professionals que facilitin la seva transició a la vida adul-
ta i la inclusió social i laboral.

– Programes de formació i inserció
Són voluntaris i estan adreçats a alumnes entre 16 i 21 anys d’edat, que hagin 

abandonat els ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO), i que en el 
moment d’iniciar els programes, no segueixin cap dels estudis del sistema educatiu 
ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquest alumnat la possibilitat 
d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació profes-
sional, i proporcionar l’aprenentatge imprescindible perquè puguin accedir al mer-
cat de treball amb més possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores per cada curs acadèmic. En el cas dels 
programes adaptats, adreçats als alumnes amb necessitats educatives especials, la 
durada dels PFI es pot ampliar fins a dos cursos acadèmics.

D’acord amb l’establert en la resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018:

«2.3. Als efectes d’aconseguir una distribució equilibrada de l’alumnat, es preveu 
una reserva de places per a l’alumnat que presenti necessitats educatives específi-
ques, segons els criteris previstos en l’article 10 d’aquesta resolució.

b) [...] als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, es reser-
ven dues places amb caràcter general de cada grup per a alumnes amb necessitats 
educatives específiques.

d) En els ensenyaments artístics, el director o directora dels serveis territorials 
pot establir, un cop valorats els casos i en els centres on sigui convenient, un incre-
ment de ràtio per atendre alumnes amb necessitats educatives especials que vulguin 
cursar aquests ensenyaments i compleixin els requisits establerts per fer-ho.

e) En cada grup dels programes de formació i inserció es fa una reserva d’un lloc 
per a alumnat amb necessitats educatives especials.»

Barcelona, 8 de setembre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mòduls prefabricats i la distribució per comarques
314-09100/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a les preguntes parlamentàries 314-09100/11, 314-
09101/11, 314-09102/11, 314-09103/11, 314-09104/11 i 314-09105/11 us informo del 
següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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La relació amb el nombre de mòduls instal·lats a Catalunya i el nombre d’alum-
nes escolaritzats en aquests desglossada per comarques és la següent: 

Comarca Nombre de mòduls Nombre d’alumnes

Alt Camp 16 132

Alt Empordà 78 1695

Alt Penedès 32 216

Alt Urgell 2

Anoia 38 294

Bages 53 778

Baix Camp 51 636

Baix Ebre 3

Baix Empordà 46 632

Baix Llobregat 62 577

Baix Penedès 19 230

Barcelonès 36 2035

Berguedà 11 195

Cerdanya 8 213

Conca de Barberà 6

Garraf 22 617

Garrotxa 16 14

Gironès 87 2256

Maresme 62 983

Montsià 3

Noguera 4

Osona 34 744

Pla de l’Estany 10 187

Pla d’Urgell 6

Ribera d’Ebre 2

Ripollès 1

Segarra 4

Segrià 32 723

Selva 68 1407

Solsonès 4

Tarragonès 57 1319

Urgell 5

Vall d’Aran 1

Vallès Occidental 59 1959

Vallès Oriental 72 1154

El cost del mòduls prefabricats, tenint en compte l’últim concurs adjudicat pel 
Departament d’Ensenyament, és de 765 euros/m². El cost mitjà dels fonaments és 
de 300 euros/m², i el cost del servei de manteniment dels mòduls prefabricats que 
inclou el trasllat, la reparació i el muntatge és de 400 euros/m².

El 17 de febrer de 2017 es va adjudicar el servei de trasllat, reparació, emmagat-
zematge, custòdia i desballestament d’edificis prefabricats recuperables amb destina-
ció a aularis d’educació, per mitjà del concurs públic amb número d’expedient ED-
2016-637, a les empreses Algeco Construcciones Modulares, SLU i Dragados, S.A.

El nombre de mòduls instal·lats a Catalunya durant el període comprès entre el 
curs escolar 2010-2011 i el curs escolar 2016-2017 és el següent: 
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Curs escolar Nombre de mòduls

2010-2011 1057

2011-2012 1015

2012-2013 997

2013-2014 1008

2014-2015 1026

2015-2016 995

2016-2017 1010

La mitjana d’anys en que estan instal·lats els mòduls prefabricat depèn de dife-
rents variables:

– El període de temps en que els ajuntaments posen a disposició, o cedeixen al 
Govern de la Generalitat de Catalunya per la construcció dels edificis corresponents.

– La necessitat dels mòduls prefabricats és diversa perquè pot ser que sigui per 
atendre una necessitat conjuntural. En determinats casos el manteniment dels mò-
duls prefabricats està vinculada a un projecte educatiu i no a una necessitat d’esco-
larització.

Barcelona, 8 de setembre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’anys 
durant els quals els mòduls prefabricats són operatius
314-09101/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09100/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost de la 
fabricació, el muntatge i el manteniment dels mòduls prefabricats
314-09102/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09100/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom de les 
empreses encarregades de fabricar, muntar i mantenir els mòduls 
prefabricats
314-09103/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09100/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que fan classe en mòduls prefabricats
314-09104/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09100/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de mòduls prefabricats en el període 2011-2017
314-09105/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09100/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut relatiu 
al salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO 
de l’editorial McGraw-Hill
314-09131/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a les preguntes parlamentàries 314-09131/11, 314-
09132/11, 314-09133/11, 314-09134/11 i 314-09135/11 us informo del següent:

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

D’acord amb l’establert en la disposició addicional quarta de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació: «Llibres de text i altres materials curriculars.
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1. En l’exercici de l’autonomia pedagògica, correspon als òrgans de coordinació 
didàctica dels centres públics adoptar els llibres de text i altres materials que s’hagin 
d’utilitzar en el desenvolupament dels diversos ensenyaments.

2. L’edició i adopció dels llibres de text i altres materials no requereixen l’auto-
rització prèvia de l’Administració educativa. En tot cas, aquests s’han d’adaptar al 
rigor científic adequat a les edats dels alumnes i al currículum aprovat per cada Ad-
ministració educativa. Així mateix, han de reflectir i fomentar el respecte als prin-
cipis, valors, llibertats, drets i deures constitucionals, així com els principis i valors 
recollits en aquesta Llei i a la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la violència de gènere, a què s’ha d’ajustar tota l’acti-
vitat educativa.

3. La supervisió dels llibres de text i altres materials curriculars constitueix part 
del procés ordinari d’inspecció que exerceix l’Administració educativa sobre la to-
talitat d’elements que integren el procés d’ensenyament i aprenentatge, que ha de 
vetllar pel respecte als principis i valors continguts a la Constitució i al que disposa 
aquesta Llei.»

D’acord amb l’establert en els documents per a l’organització i la gestió dels cen-
tres «Programacions i recursos didàctics»: abans del 30 de juny els centres educa-
tius han de fer pública la relació de llibres de text seleccionats per al curs escolar 
següent, per cursos, i se n’ha d’indicar el títol, l’autoria, l’editorial i l’ISBN.

Pel que fa als continguts del llibre «Economia» de l’editorial McGraw-Hill us 
informo que les teories econòmiques més difoses per interpretar el mercat de tre-
ball i que expliquen les causes de l’atur són la visió keynesiana i la visió neoclàssica.

L’annex 6 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria estableix les competències de la matèria d’Econo-
mia i Emprenedoria inclosa en el currículum de l’àmbit social en els ensenyaments 
d’educació secundària obligatòria.

Barcelona, 8 de setembre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix el 
contingut relatiu al salari mínim interprofessional del llibre Economia 
de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09132/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09131/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb relació al contingut sobre el salari mínim interprofessional del 
llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09133/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09131/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la correcció del 
contingut relatiu al salari mínim interprofessional del llibre Economia 
de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09134/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09131/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que tenen el llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-
Hill
314-09135/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09131/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients d’ajuts per a famílies amb fills que el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies ha tramitat el 2016
314-09221/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-09221/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-09222/11, 314-
09223/11, 314-09224/11, 314-09225/11, 314-09227/11, 314-09228/11 i 314-09229/11.

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

Us informo que existeixen 8.100 expedients de prestació d’ajuts per a famílies 
amb fill que s’han estimat, mentre que n’hi ha 5.000 que han quedat desestimats. 
Las tasca de la gestió d’aquests expedients la realitzen funcionaris, els quals gestio-
nen la recepció, tramitació i concessió de les prestacions i ajuts econòmics. Amb un 
treball coordinat en equip. També, us faig saber que existeix un contracte públic per 
a la gravació, digitalització, arxiu provisional i serveis auxiliars de suport a la gestió 
dels expedients de prestacions i ajuts econòmics.

Alhora, des de la Direcció General de Famílies es van tramitar, durant el 2016, 
43.935 títols de família nombrosa. Mentre que se’n van expedir 43.056. En aquest 
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cas, però, no existeix cap contracte públic per a la provisió d’aquests títols i s’assu-
meix directament des del Departament.

Barcelona, 13 de setembre de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de prestació d’ajuts per a famílies amb fills que s’han 
estimat
314-09222/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09221/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de prestació d’ajuts per a famílies amb fills que s’han 
desestimat
314-09223/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09221/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris que gestionen la tramitació i la concessió de les 
prestacions d’ajuts per a famílies amb fills
314-09224/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09221/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació 
d’alguna empresa per a gestionar els expedients dels ajuts per a 
famílies amb fills
314-09225/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09221/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols 
de família nombrosa tramitats el 2016
314-09227/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09221/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols 
de família nombrosa expedits el 2016
314-09228/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09221/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació 
d’alguna empresa per a gestionar els expedients per a expedir els 
títols de família nombrosa
314-09229/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09221/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit 
per als projectes de col·laboració al Líban des de l’inici de la crisi 
dels refugiats
314-09273/11

Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09273/11 us in-
formo del següent:

L’any 2016 es van executar, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD), set projectes de protecció i assistència als refugiats i 
desplaçats a Jordània, l’Iraq, el Líban i Síria per valor de 306.000 euros. Aquests 
projectes, que es concreten a continuació, anaven adreçats a fomentar la promoció 
del dret a l’educació dels infants, el dret a la salut sexual i reproductiva de les dones 
o els drets econòmics de les famílies refugiades:
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– Save the Children. Millora de l’accés a serveis de protecció i educació en emer-
gències per a nens i nenes afectats pel conflicte a la governació d’Al-Hasakah (Síria). 
50.000 euros.

– UNICEF. Acció humanitària per atendre la població siriana refugiada a Jordà-
nia. 50.000 euros.

– Comitè Català de l’ACNUR. Assistència urgent a la població siriana refugiada 
a l’Iraq. 40.000 euros.

– UNRWA. Articles d’abric i higiene per a la població desplaçada pel conflicte a 
Síria en emplaçaments crítics. 40.000 euros.

– Creu Roja. Suport a l’assistència obstètrica i ginecològica a dones vulnera-
bles sirianes, palestines i de les poblacions d’acollida afectades pel conflicte a Sí-
ria.49.900 euros.

– Acció Contra la Fam. Programa Cash for work (efectiu per treballar) per a re-
duir la vulnerabilitat socioeconòmica dels refugiats sirians i de les comunitats locals 
del Líban. 50.000 euros.

– Pallassos Sense Fronteres. Suport als refugiats i refugiades de Síria i Iraq aco-
llits a països del Pròxim Orient, mitjançant les arts escèniques i la comicitat. 26.700 
euros.

A més d’aquests projectes, el 2016 des de l’ACCD també es van impulsar dues 
subvencions directes a les següents entitats:

– Proactiva Open Arms: El Govern ha donat suport, mitjançant l’ACCD, a les 
activitats de salvament per part de l’entitat catalana de socorristes Proactiva Open 
Arms, instal·lada a Lesbos. Amb una dotació de 21.000 €, el finançament ha de per-
metre a l’entitat ampliar l’abast de les tasques de rescat i acollida de persones refu-
giades i fer-les extensives a l’illa de Quios.

– Metges Sense Fronteres: En el camp de la sensibilització, el Govern ha finançat 
l’obra de teatre itinerant ‘Fugit’, promoguda per Metges Sense Fronteres i la compa-
nyia de teatre de carrer Kamchàtka, amb un import de 13.000 €.

El 28 de novembre de 2016 el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través 
del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, l’Ajun-
tament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament van signar un acord per actuar 
conjuntament al Líban. És la primera vegada que cinc institucions públiques es co-
ordinen per mobilitzar i coordinar les seves experiències i experteses en un país 
concret. La voluntat és harmonitzar també el suport que es dona a les diferents ONG 
que treballen sobre el terreny.

La primera actuació conjunta de les diferents cooperacions catalanes es fa a tra-
vés de Nacions Unides (PNUD) en el marc de l’estratègia de resposta nacional a la 
crisi de refugi liderada pel Ministeri d’Afers Socials del Líban (MOAS). D’aquesta 
manera, el 29 de desembre de 2016, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament signa un acord per transferir al PNUD Líban 400.000 euros pel programa 
de suport a les comunitats libaneses d’acollida. La contribució compromesa per les 
altres institucions és de 330.000 euros.

La iniciativa es porta a terme amb la Unió de Municipis d’Al Fayhaa, situada a 
la zona libanesa on hi han arribat més persones cercant refugi. Les accions previs-
tes dins el projecte del Programa de suport a les comunitats libaneses d’acollida, 
Lebanon Host Communities Support Programme (LHSP), donen servei a més de 
800.000 persones en la millora de la gestió municipal de residus.

A través d’aquest acord de treball conjunt, les cooperacions catalanes han coor-
dinat dues missions tècniques interinstitucionals al Líban, una de personal expert 
en gestió de residus i una de personal expert en atenció ciutadana i policia de pro-
ximitat.
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També, el novembre de 2016, l’ACCD va aprovar la segona crida de projectes 
d’organitzacions humanitàries catalanes per fer front a la crisi de refugi a Síria i 
països veïns.

Entitat Títol del projecte Import

Creu Roja Catalunya Assistència obstètrica i ginecològica 
orientada a dones afectades per la crisi 
Síria (població refugiada i d’acollida) a Líban 50.000,00 €

Acció Contra la Fam Millora de la seguretat alimentària i les 
capacitats nutricionals de les poblacions 
més vulnerables a Baalbek-Hermel, Bekaa 
Nord (Líban) 50.000,00 €

UNRWA Atenció psicològica a la infància víctima del 
conflicte a Síria: un mecanisme de protecció 
integral per a la supervivència i el benestar 
de les generacions futures 50.000,00 €

Comitè Català per als 
Refugiats, Catalunya 
amb ACNUR

Crisi a Síria - Emergència a l’Iraq i Líban

50.000,00 €

Pallassos Sense 
Fronteres

Suport als refugiats i refugiades de Síria i 
Iraq acollits pels països del Pròxim Orient, 
mitjançant les arts escèniques i la comicitat 25.750,00 €

Associació Catalunya 
Líban

Garantir l’accés al dret a la salut de la 
població més vulnerable de Halba, Akkar, 
Líban 41.559,00 €

UNICEF, Comitè 
Espanyol

Acció humanitària per atendre a la població 
siriana refugiada a Jordània 50.000,00 €

NOVA innovació social Crisi mediterrània: la joventut, clau en la 
cohesió social 49.997,21 €

Metges del Món Incrementar l’accés a l’assistència sanitària 
per a les persones afectades pel conflicte 
a Síria mitjançant la subministració de 
insums mèdics i la disponibilitat de serveis 
essencials. 49.958,30 €

ACP Protecció dels drets de les dones refugiades 
sirianes i jordanes al nord de Jordània 
(Governorat de Zarqua) 49.950,00 €

Pro-Activa Open Arms Projecte Astral 50.000,00 €

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència s’ha des-
plaçat al Líban en dues ocasions, el maig de 2016 i el maig de 2017 per conèixer 
directament la situació sobre el terreny i fer seguiment dels acords. Durant aquestes 
visites el conseller va tenir l’oportunitat de celebrar reunions amb les institucions 
libaneses, les institucions europees i les contraparts locals, així com de visitar pro-
jectes d’ONGs.

Actualment s’està preparant amb diverses Agencies de Cooperació Internacional 
un programa d’actuació per a presentar als Fons Fiduciaris Europeus.

Barcelona, 6 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que van acompanyar el conseller d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència en el viatge al Líban
314-09274/11

Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-09724/11, con-
juntament amb les número de tramitació 314-09725/11 a 314-09280/11, us informo 
del següent:

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

Els dies 6 i 7 de maig de 2017 no es va realitzar cap viatge al Líban.

Barcelona, 6 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes 
que van acompanyar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència en el viatge al Líban
314-09275/11

Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09274/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
al Líban del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència i dels seus acompanyants en concepte de vols
314-09276/11

Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09274/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
al Líban del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència i dels seus acompanyants en concepte de pernoctació
314-09277/11

Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09274/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
al Líban del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència i dels seus acompanyants en concepte de manutenció
314-09278/11

Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09274/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del 
viatge al Líban del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència i dels seus acompanyants en concepte de 
desplaçaments pel país
314-09279/11

Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09274/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la percepció de 
dietes per part dels membres del Govern o del personal al servei de 
l’Administració en el viatge al Líban del conseller d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència
314-09280/11

Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09274/11.



BOPC 521
22 de setembre de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a 
persones físiques o jurídiques que acompleixen llur activitat fora de 
Catalunya en el pressupost del 2016
314-09338/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número 314-09338/11 
conjuntament amb la 314-09339/11.

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

El Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la 
Unió Europea disposa d’una línia de subvencions adreçada a les comunitats catala-
nes a l’exterior.

En aquest sentit i en relació amb l’exercici pressupostari 2016, cal dir que en data 
25 de maig de 2016 es va resoldre la concessió de subvencions a les comunitats cata-
lanes de l’exterior, en el marc de la Resoluci´́ o PRE/2646/2015, de 18 de novembre, 
per la qual s’obre convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a les 
comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2016. En el DOGC 7361, de 3.5.2017 
se’n va donar publicitat.

L’objecte de la convocatòria tal com es defineix en l’Ordre PRE/338/2015, de 4 
de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la 
concessió de subvencions per a les comunitats catalanes de l’exterior, és contribuir 
al finançament de les despeses derivades de les actuacions previstes per a cadascuna 
de les línies de subvencions següents:

a) Suport al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior.
b) Suport a l’organització d’activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva 

cultura i llengua.
c) Suport a l’organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana.
d) Suport a programes de subvencions socials per a membres de les comunitats 

catalanes de l’exterior.
e) Suport a la nova emigració.
L’import total atorgat és de 986.490 euros, amb la distribució següent:
– 71 beneficiaris i per un import total de 422.029 euros corresponents a les sub-

vencions al funcionament ordinari de les entitats; 
– 72 beneficiaris i per un import total de 412.241 euros corresponents a les sub-

vencions per a activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llen-
gua; 

– 54 beneficiaris i per un import total de 127.170 euros corresponents a les sub-
vencions per a activitats d’ensenyament de la llengua catalana,

– 5 beneficiaris i per un import total de 13.350 euros corresponents a les subven-
cions a ajuts socials per a membres de comunitats catalanes de l’exterior; – 9 benefi-
ciaris i per un import total de 3.200 euros corresponents als ajuts al suport a la nova 
emigració (servei d’acollida Moncat)

– 10 beneficiaris i per un import total de 8.500 euros corresponents als ajuts al 
suport a la nova emigració (altres actuacions).
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Les entitats subvencionades, l’activitat subvencionada així com l’import específic 
que correspon a cadascuna es pot consultar al web següent:

http://exteriors.gencat.cat/ca/departament/subvencions/
Pel que fa a l’exercici pressupostari 2017, en data 31.3.2017 s’ha publicat al 

DOGC 7341 la Resolució EXI/674/2017, de 28 de març, per la qual s’obre convoca-
tòria per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes de l’exterior 
per a l’any 2017.

Aquesta convocatòria es regeix per l’Ordre EXI/31/2017, de 22 de febrer, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a les co-
munitats catalanes de l’exterior, té com a objecte contribuir al finançament de les 
despeses derivades de les actuacions previstes per a cadascuna de les línies de sub-
vencions següents:

– Línia 1: Suport al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’ex-
terior

– Línia 2: Suport a l’organització d’activitats de promoció i difusió de Catalunya 
i la seva cultura i llengua

– Línia 3: Suport a l’organització d’activitats d’ensenyament de la llengua cata-
lana

– Línia 4: Suport a programes d’ajuts socials a membres de les comunitats cata-
lanes de l’exterior

– Línia 5: Suport a la nova emigració
La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta convocatòria és 

d’1.000.000,00 euros.
A data 3 de maig de 2017, data de finalització del termini per presentar sol-

licituds, 72 entitats han presentat sol·licitud de subvenció per un import total de 
1.784.700,56 €.

En data 12 de juny de 2017 s’ha publicat la llista d’entitats que han presentat una 
sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb 
documentació inexacte o defectuosa.

Tan bon punt es resolgui la concessió d’aquestes subvencions, prevista per setem-
bre de 2017, se’n farà la publicació oportuna al tauler electrònic de la Generalitat i 
se’n donarà publicitat als mitjans que estableix la legislació.

Barcelona, 6 de setembre de 2017
Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i i Transparència
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a 
persones físiques o jurídiques que acompleixen llur activitat fora de 
Catalunya en el pressupost del 2017
314-09339/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09338/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la citació i 
l’interrogatori de dos detectius privats pels Mossos d’Esquadra el 15 
de maig de 2017
314-09373/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09373/11, us in-
formo del següent: 

La citació i la declaració de les persones a què fa referència la pregunta es van 
fer en el marc d’una Informació Prèvia tramitada per la Subdirecció General de Se-
guretat Interior, arran de la denúncia presentada per un particular contra aquests dos 
detectius privats per la presumpta comissió d’una infracció molt greu en matèria de 
seguretat privada.

Per tant, aquestes diligències i aquelles altres que resultin necessàries responen a 
la finalitat de determinar si concorren o no els elements de la infracció denunciada 
per tal que la Direcció General d’Administració de la Seguretat pugui incoar o no 
un expedient sancionador molt greu en matèria de seguretat privada.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la subdirectora general de Seguretat Interior va demanar als 
Mossos d’Esquadra que interroguessin dos detectius privats
314-09374/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09374/11, us in-
formo del següent: 

La sub-directora general de Seguretat Interior va trametre a l’Àrea Central de 
Policia Administrativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per mit-
jà d’un comunicat intern el 14 de març de 2017, la denúncia que s’havia rebut contra 
els detectius als quals fa referència la pregunta.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els comandaments 
dels mossos d’esquadra que van interrogar dos detectius privats el 
15 de maig de 2017
314-09375/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09375/11, us in-
formo del següent: 

Les diligències es van practicar a partir del trasllat de la denúncia rebuda per la 
Subdirecció General de Seguretat Interior a l’Àrea Central de Policia Administra-
tiva de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per tal de dur a terme les 
actuacions que es consideressin oportunes per esbrinar els fets i les possibles res-
ponsabilitats.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de 
l’interrogatori de dos detectius privats pels Mossos d’Esquadra 
amb el fet que estiguin citats a comparèixer davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
314-09376/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09376/11, us in-
formo del següent: 

L’actuació policial que es va dur a terme en relació amb les persones a que fa 
referència la pregunta tenia com a únic origen i motivació la de comprovar la pre-
sumpta comissió d’una infracció molt greu en matèria de seguretat privada que un 
denunciant particular atribuïa a aquests detectius privats.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement 
previ que el major dels Mossos d’Esquadra tenia de la citació i 
l’interrogatori de dos detectius privats
314-09377/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09377/11, us in-
formo del següent: 

Les actuacions policials efectuades per donar resposta al requeriment efectuat 
per la Subdirecció General de Seguretat Interior del Departament d’Interior es van 
dur a terme d’acord amb la tramitació ordinària habitual que es segueix en els casos 
en què es rep una denúncia en matèria de seguretat privada i s’incoa una Informació 
Prèvia en la qual es requereix a l’Àrea Central de Policia Administrativa del Cos de 
Mossos d’Esquadra que dugui a terme les actuacions oportunes per tal d’esbrinar les 
circumstàncies dels fets i possibles responsabilitats.

Per tant, com ordinàriament succeeix en aquests casos, el major del Cos de Mos-
sos d’Esquadra desconeix els termes en què s’efectuen les citacions, com es desen-
volupen les declaracions, així com el seu contingut, en tractar-se d’un acte de mer 
tràmit administratiu.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
rebuda pel major dels Mossos d’Esquadra amb relació a la citació i 
l’interrogatori de dos detectius privats
314-09378/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09378/11, us in-
formo del següent: 

El major del Cos de Mossos d’Esquadra desconeixia els termes en què es van 
practicar i desenvolupar les declaracions, així com el seu contingut fins que el cas 
va aparèixer als mitjans de comunicació.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement previ 
que el director general de la Policia tenia de la citació i l’interrogatori 
de dos detectius privats
314-09379/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09379/11, us in-
formo del següent: 

Les actuacions policials efectuades per donar resposta al requeriment efectuat 
per la Subdirecció General de Seguretat Interior del Departament d’Interior es van 
dur a terme d’acord amb la tramitació ordinària habitual que es segueix en els casos 
en què es rep una denúncia en matèria de seguretat privada i s’incoa una Informa-
ció Prèvia, per part de la Subdirecció General de Seguretat Privada, i en la qual es 
requereix a l’Àrea Central de Policia Administrativa del Cos de Mossos d’Esquadra 
que dugui a terme les actuacions oportunes per tal d’esbrinar les circumstàncies dels 
fets i les possibles responsabilitats.

Per tant, com ordinàriament succeeix en aquests casos, el director general de la 
Policia desconeix els termes en què s’efectuen les citacions, com es desenvolupen 
les declaracions, així com el seu contingut, en tractar-se d’un acte de mer tràmit ad-
ministratiu.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
rebuda pel director general de la Policia amb relació a la citació i 
l’interrogatori de dos detectius privats
314-09380/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09380/11, us in-
formo del següent: 

El director general de la Policia desconeixia els termes en què es van practicar i 
desenvolupar les declaracions, així com el seu contingut, fins que el cas va aparèixer 
als mitjans de comunicació.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que 
el director general de la Policia va rebre de la subdirectora general 
de Seguretat Interior amb relació a la citació i l’interrogatori de dos 
detectius privats
314-09381/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09381/11, us in-
formo del següent: 

El requeriment per tal que es duguessin a terme les actuacions oportunes per 
esbrinar les circumstàncies del fets denunciats i les possibles responsabilitats de les 
persones a què fa referència la pregunta per la presumpta comissió d’una infracció 
administrativa molt greu en matèria de seguretat privada va ser adreçat per la Subdi-
recció General de Seguretat Interior del Departament d’Interior a l’Àrea Central de 
Policia Administrativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, seguint 
la tramitació ordinària i habitual.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el director general 
de la Policia va autoritzar la citació i l’interrogatori de dos detectius 
privats
314-09382/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09382/11, us in-
formo del següent: 

El director general de la Policia no intervé en les actuacions policials de tràmit ad-
ministratiu del cos de Mossos d’Esquadra que tenen per objecte esclarir la presumpta 
comissió d’infraccions administratives que li adrecen altres unitats administratives.

Concretament, les declaracions de les persones a què fa referència la pregunta 
varen ser prestades en el marc d’una Informació Prèvia incoada per la Subdirecció 
General de Seguretat Interior del Departament d’Interior arran d’una denúncia pre-
sentada per un particular per la presumpta comissió d’una infracció molt greu en 
matèria de seguretat privada atribuïda als esmentats detectius privats.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que el 
conseller d’Interior va rebre de la subdirectora general de Seguretat 
Interior amb relació a la citació i l’interrogatori de dos detectius 
privats
314-09383/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09383/11, us in-
formo del següent: 

El conseller d’Interior no va rebre la informació a la qual fa referència la pregun-
ta perquè el document que la sub-directora general de Seguretat Interior va signar 
el 14 de març de 2017 és un acte de mer tràmit administratiu, de tramesa, a l’Àrea 
Central de Policia Administrativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra, d’una denúncia que s’havia presentat contra els detectius a què fa referència 
la pregunta. No es tractava, per tant, de cap acte administratiu de manament ni de 
presa de decisió.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller 
d’Interior va autoritzar la citació i l’interrogatori de dos detectius 
privats
314-09384/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09384/11, us in-
formo del següent: 

El conseller d’Interior no intervé en la tramitació ni complementació d’aspectes 
relacionats amb les Informacions Prèvies que les diferents unitats administratives 
del Departament d’Interior incoen per esclarir la presumpta comissió d’infraccions 
administratives.

Concretament, les declaracions de les persones a què fa referència la pregunta 
varen ser prestades en el marc d’una Informació Prèvia incoada per la Subdirecció 
General de Seguretat Interior del Departament d’Interior arran d’una denúncia pre-
sentada per un particular per la presumpta comissió d’una infracció molt greu en 
matèria de seguretat privada atribuïda als esmentats detectius privats.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar actuacions irregulars dels Mossos d’Esquadra
314-09385/11

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09385/11, us in-
formo del següent: 

No hi ha cap irregularitat en el fet que, en el marc d’una Informació Prèvia, es 
prengui declaració a les persones que són objecte d’una denúncia per la presumpta 
comissió d’una infracció molt greu de la normativa de seguretat privada. Aquestes 
declaracions, juntament amb altres diligències de comprovació, són les que resulten 
pertinents i necessàries als efectes de determinar les circumstàncies dels fets denun-
ciats i les possibles responsabilitats de les persones denunciades.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello,  conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la no 
renovació de Juan Antonio Gallo com a president del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic
314-09399/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-09399/11, con-
juntament amb les número de tramitació 314-09400/11 a 314-09403/11, us informo 
del següent:

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

El motiu de la no renovació de Juan Antonio Gallo al capdavant del Tribunal Ca-
talà de Contractes del Sector Públic ha estat la finalització del mandat, d’acord amb 
les previsions del Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic, s’aprova la seva organització i el seu funcio-
nament (DOGC 6454, de 5.9.2013), la disposició transitòria del qual especifica que 
finalitza el seu primer mandat el dia 1 de juny de 2017.

El Sr. Gallo va ser nomenat mitjançant la Resolució PRE/60/2014, de 8 de gener, 
per ocupar el càrrec Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 
(OARCC), el qual va entrar en funcionament l’1 de juny de 2012. El 23 de gener del 
2014 l’OARCC es va convertir en Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i 
el Sr. Gallo en fou nomenat president atesa la disposició transitòria primera del De-
cret 221/2013.



BOPC 521
22 de setembre de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 43 

Per Resolució EXI/648/2017, de 22 de març (DOGC 7340, de 30.03.2017), es va 
convocar, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de treball adscrit al 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (convo-
catòria de provisió EXI/02/17). El contingut de la convocatòria és idèntic a la que 
va superar el Sr. Gallo en el seu moment (Resolució PRE/579/2012, de 26 de març, 
de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de tre-
ball adscrit al Departament de la Presidència (convocatòria de provisió PR 03/2012, 
DOGC 6100, de 2.4.2012).

A l’esmentada convocatòria i dins del termini indicat en aquesta es van presentar 
dues candidatures, la del Sr. Juan Antonio Gallo i la de la Sra. Neus Colet Arean, els 
mèrits dels quals es van valorar acuradament.

Un cop valorats els mèrits i les capacitats presentades pels dos candidats, es va 
considerar que l’aspirant Neus Colet i Arean, tant per la seva formació acadèmica 
com per la seva trajectòria professional i funcionarial i per la seva expertesa en ma-
tèria de contractació administrativa, reunia més mèrits, acreditava una major capa-
citat i tenia un millor perfil per al desenvolupament del lloc de treball a cobrir.

La Sra. Neus Colet i Arean, a banda dels seus estudis acadèmics i de ser mem-
bre del Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, ha superat amb èxit cursos 
sobre matèries relacionades amb el lloc objecte de convocatòria, especialment tres 
màsters: un Màster en Dret Tributari i Financer de la Universitat de Barcelona; un 
Màster en Dret de Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i un Màster 
en Direcció Pública (EMPA) i Diplomatura en Funció Gerencial de les Administra-
cions Públiques (FGAP), de l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empre-
ses (ESADE). A més, la Sra Colet ocupa, des del 2005, el lloc de Cap de la Secreta-
ria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat 
de Catalunya; ha estat vocal de la Junta entre 1994 i 2005; és col·laboradora habi-
tual de l’Escola d’Administració Pública, d’ESADE i d’altres universitats públiques 
i privades amb ponències, conferències, cursos, etc. en matèria de contractació i té 
nombroses publicacions en matèria de contractes del sector públic. A més a més, té 
experiència en la implementació de projectes corporatius d’e-Contractació en l’àm-
bit de la Generalitat de Catalunya.

El Govern agraeix la tasca desenvolupada pel Sr. Juan Antonio Gallo en exercici 
del seu càrrec.

Pel que fa a dades objectives, d’acord amb les memòries del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, publicades al seu web, l’entrada d’expedients s’ha 
mantingut més o menys constant (126 l’any 2012 en els 7 mesos de funcionament de 
l’OARCC; 192 l’any 2013; 231 el 2014; 225 el 2015 i 221 el 2016).

El nombre de resolucions se situa entre les 189 i les 232 anuals (89 el 2012; 189 
el 2013; 210 el 2014; 232 el 2015 i 199 el 2016). Tanmateix, el nombre d’inadmissi-
ons es manté elevat (37 l’any 2012; 66 el 2013; 95 el 2014; 95 el 2015 i 69 el 2016).

Es constata que des de l’entrada en funcionament de l’OARCC, en què el nombre 
de recursos contractuals majoritàriament es presentava en relació a decisions de la 
Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector públic) en una proporció de 45 a 23  
pel que fa a l’àmbit local, en exercicis posteriors el nombre de recursos s’ha anat 
concentrant en l’àmbit de les administracions locals. Així, el 2016 la proporció ha 
estat de 70-108.

Barcelona, 14 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a no 
renovar Juan Antonio Gallo com a president del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic
314-09400/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09399/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tasca acomplerta 
per Juan Antonio Gallo com a president del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic
314-09401/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09399/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits 
per a nomenar la nova presidenta del Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic
314-09402/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09399/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de candidats 
valorats per al nomenament del president del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic
314-09403/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09399/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha descartat el 
projecte per a incrementar la capacitat de la línia de molt alta tensió 
entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert
314-09421/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-09421/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-09422/11 a 
314-09426/11.

Atès que les preguntes indicades fan totes referència a un mateix assumpte i 
resulta objectivament constatable que es tracta d’informacions estretament relacio-
nades, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de 
proporcionar una major cohesió a la informació així com afavorir-ne la comprensió 
i anàlisi.

L’aprovació del projecte d’execució per l’augment de la capacitat de la línia aèria 
de transport d’energia elèctrica, a 220 kV, «Moralets-Pont», als termes municipals 
de Montanuy i Bonasa, a la província d’Osca, i Vilaller i el Pont de Suert, a la pro-
víncia de Lleida, presentada per Red Eléctrica de España, SA (REE) és competència 
del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital al tractar-se d’una infraestructura 
que afecta a dues comunitats autònomes.

El Govern de la Generalitat de Catalunya és el responsable de la seva tramitació, 
que conclourà amb un informe que trametrà al Ministeri. L’esmentat informe es tro-
ba en fase d’elaboració.

La tramitació abans esmentada constitueix l’única actuació del Govern en aquest 
àmbit.

D’altra banda, el Govern desconeix els interessos de l’empresa Red Eléctrica de 
España en aquest àmbit, més enllà de l’expedient abans esmentat.

Tanmateix, el Govern no té constància de cap nou tràmit o sol·licitud relatius a 
aquesta línia.

Finalment, d’acord amb els articles 127 i 146 del RD 1955/2000, d’1 de de-
sembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, es 
van trametre separates, i es va sol·licitar informe als organismes i empreses de ser-
veis afectats per l’esmentada infraestructura.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’interès de Red 
Eléctrica de España per reprendre el projecte per a incrementar la 
capacitat de la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de 
Moralets i el Pont de Suert
314-09422/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09421/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous tràmits o 
noves sol·licituds amb relació a la línia de molt alta tensió entre la 
central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert
314-09423/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09421/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’actuacions de soterrament o desviació de la línia de molt alta 
tensió entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert
314-09424/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09421/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a evitar que la línia de molt alta tensió entre la central 
elèctrica de Moralets i el Pont de Suert passi pel mig de Senet
314-09425/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09421/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes 
mantinguts amb els ajuntaments i el consell comarcal afectats pel 
projecte per a incrementar la capacitat de la línia de molt alta tensió 
entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert
314-09426/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09421/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del relleu 
de Juan Antonio Gallo com a president del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic
314-09442/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-09442/11, con-
juntament amb les número de tramitació 314-09443/11 i 314-09444/11, us informo 
del següent:

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

El motiu de la no renovació de Juan Antonio Gallo al capdavant del Tribunal Ca-
talà de Contractes del Sector Públic ha estat la finalització del mandat, d’acord amb 
les previsions del Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic, s’aprova la seva organització i el seu funcio-
nament (DOGC 6454, de 5.9.2013), la disposició transitòria del qual especifica que 
finalitza el seu primer mandat el dia 1 de juny de 2017.

El Sr. Gallo va ser nomenat mitjançant la Resolució PRE/60/2014, de 8 de gener, 
per ocupar el càrrec Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 
(OARCC), el qual va entrar en funcionament l’1 de juny de 2012. El 23 de gener del 
2014 l’OARCC es va convertir en Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i 
el Sr. Gallo en fou nomenat president atesa la disposició transitòria primera del De-
cret 221/2013.

Per Resolució EXI/648/2017, de 22 de març (DOGC 7340, de 30.03.2017), es va 
convocar, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de treball adscrit al 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (convo-
catòria de provisió EXI/02/17). El contingut de la convocatòria és idèntic a la que 
va superar el Sr. Gallo en el seu moment (Resolució PRE/579/2012, de 26 de març, 
de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de tre-
ball adscrit al Departament de la Presidència (convocatòria de provisió PR 03/2012, 
DOGC 6100, de 2.4.2012).
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A l’esmentada convocatòria i dins del termini indicat en aquesta es van presentar 
dues candidatures, la del Sr. Juan Antonio Gallo i la de la Sra. Neus Colet Arean, els 
mèrits dels quals es van valorar acuradament.

Un cop valorats els mèrits i les capacitats presentades pels dos candidats, es va 
considerar que l’aspirant Neus Colet i Arean, tant per la seva formació acadèmica 
com per la seva trajectòria professional i funcionarial i per la seva expertesa en ma-
tèria de contractació administrativa, reunia més mèrits, acreditava una major capa-
citat i tenia un millor perfil per al desenvolupament del lloc de treball a cobrir.

El Govern no marca objectius al president del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic perquè no es tracta de desenvolupar un mandat polític sinó d’exercir 
un lloc de treball de funcionari, de nivell 30, durant el termini de cinc anys del seu 
mandat.

Les funcions del lloc de treball de president/a vénen determinades per l’art. 9 del 
Decret 221/2013, de 3 de setembre i són:

a) La representació del Tribunal.
b) La direcció orgànica i funcional del Tribunal.
c) Proposar, quan sigui procedent, la no-admissió a tràmit dels assumptes pre-

sentats al Tribunal.
d) El comandament del personal assignat al Tribunal, sens perjudici de les fun-

cions que corresponen al secretari/ària tècnic/a.
e) El repartiment d’atribucions i la distribució i assignació dels assumptes, les 

tramitacions i les ponències per resoldre els recursos, les reclamacions i les qües-
tions de nul·litat.

f) Preparar la proposta de resolució dels assumptes que tingui assignats i efectu-
ar-ne la ponència davant la resta de membres del Tribunal, degudament convocats/
ades a l’efecte.

g) La signatura de les resolucions i dels acords del Tribunal.
El mateix Decret defineix el Tribunal com un òrgan administratiu col·legiat de 

caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, ob-
jectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic, ni a instruccions 
de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.

Barcelona, 14 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés dut a 
terme per a elegir la presidenta del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic
314-09443/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09442/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius 
marcats a la presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic per al seu mandat
314-09444/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09442/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la 
creació del Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia
314-09507/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-09507/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-09508/11 a 
314-09512/11.

Atès que les preguntes indicades fan totes referència a un mateix assumpte i 
resulta objectivament constatable que es tracta d’informacions estretament relacio-
nades, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de 
proporcionar una major cohesió a la informació així com afavorir-ne la comprensió 
i anàlisi.

El Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sènia és una infraestructura 
de titularitat municipal de l’Ajuntament de la Sènia. Es va inaugurar el 25 de no-
vembre de 2011 per impulsar l’activitat econòmica del municipi i, especialment, del 
clúster del moble de la zona i la seva cadena de valor. Principalment té la funció de 
viver d’empreses i zona d’exposicions. Actualment la gestió del centre està en mans 
del Col·lectiu d’Empresaris del Moble de la Sènia (CEMS) mitjançant un conveni 
amb l’ajuntament.

Atès que la Generalitat de Catalunya no va participar en la seva creació, no és 
membre de la direcció ni participa en la gestió actual del centre, el Departament 
d’Empresa i Coneixement no disposa de dades sobre el cost de creació, capacitat 
màxima, membres de la direcció ni alumnes i hores de formació impartides.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’any d’entrada en 
funcionament del Centre Internacional de Negocis del Moble de la 
Sénia
314-09508/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat màxima 
del Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia
314-09509/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència dels 
sindicats en la direcció del Centre Internacional de Negocis del 
Moble de la Sénia
314-09510/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció del 
Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia
314-09511/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09507/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes i les 
hores de formació impartida al Centre Internacional de Negocis del 
Moble de la Sénia
314-09512/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per tal que l’estació del Camp de Tarragona esdevingui 
estació central
314-09518/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-09518/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-09519/11 a 314-
09521/11.

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

Actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat manté reunions de coor-
dinació amb l’Adif i les administracions locals per estudiar la necessitat d’impulsar 
aquestes actuacions i la seva definició.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
millorar els accessos a l’estació del Camp de Tarragona
314-09519/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09518/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió de 
Tarragona amb l’estació del Camp de Tarragona pel vial de Sant 
Ramon
314-09520/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09518/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la carretera d’accés 
al Catllar i als municipis del baix Gaià des de l’estació del Camp de 
Tarragona
314-09521/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09518/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats de 
transport en el cas que l’estació del Camp de Tarragona esdevingui 
estació central
314-09522/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-09522/11, conjuntament amb les número de tramitació i 314-09524/11.

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

El Departament de Territori i Sostenibilitat planteja el conjunt de les polítiques 
de mobilitat del Camp de Tarragona en el marc de l’ATM del Camp de Tarragona, 
espai on es troben representades el conjunt de les administracions locals del terri-
tori. Per part de l’autoritat esmentada, s’han iniciat els treballs per a la definició del 
pla director de mobilitat del Camp de Tarragona.

Pel que fa a la mobilitat a l’estació del Camp de Tarragona, en el marc de l’ATM 
del Camp de Tarragona, aquest Departament ha impulsat uns grups de treball espe-
cífics amb la participació dels municipis afectats per tal de concretar la nova oferta 
de serveis de transport públic, tant a l’estació esmentada com al conjunt del territori, 
amb motiu de la entrada en servei del nou corredor ferroviari entre Vandellòs i Tar-
ragona que genera la necessitat de reorganització del conjunt de serveis en aquest 
àmbit territorial.
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Finalment, pel que fa a la constitució d’una àrea metropolitana entre els diversos 
municipis del Camp de Tarragona, correspon, d’acord amb el marc normatiu vigent, 
als municipis afectats el plantejament de la iniciativa, si així ho consideren adient, 
moment en el qual per part del Departament s’analitzaria la proposta amb la major 
voluntat de consens institucional.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions 
respecte al sector del taxi del Camp de Tarragona
314-09523/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-09523/11 us in-
formo del següent:

El Govern ha plantejat en diferents ocasions la conveniència d’impulsar un règim 
de prestació unificada o coordinada del servei del taxi al Camp de Tarragona. En 
aquest sentit s’ha adreçat a diversos Ajuntaments de la zona.

El plantejament d’una zona de prestació unificada del servei de taxi tindria di-
verses possibilitats:

1. Creació d’una Àrea metropolitana, que implicaria l’aprovació d’una norma 
amb rang de llei i previsiblement la incorporació d’un conjunt de competències, so-
bre transport i d’altres matèries més enllà de les estrictament relacionades amb l’or-
denació del servei del taxi. Aquest és el cas de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

2. La creació d’una àrea territorial de prestació conjunta del servei d’acord amb 
el procediment previst a la Llei del taxi i el reglament de la Llei de transport de viat-
gers. Aquest procediment reclama l’acord favorable de les 2/3 parts dels municipis 
que representin com a mínim el 75% de la població de l’àrea.

3. La formalització d’un conveni de cooperació intermunicipal entre els ajun-
taments que decideixin fer ús d’aquesta possibilitat i que suposa l’establiment de 
condicions d’accés dels vehicles a serveis amb origen i destinació a qualsevol dels 
municipis adherits al conveni.

El Departament de Territori i Sostenibilitat valora positivament i donarà suport 
a les iniciatives municipals tendents a la consecució d’un sistema coordinat de pres-
tació del servei del taxi al Camp de Tarragona, que requereix de la voluntat de les 
Corporacions locals, com a titulars del servei en el àmbit respectiu, i administra-
cions competents per l’atorgament de les llicències.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes amb relació al funcionament del Camp de Tarragona com a 
àrea metropolitana
314-09524/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09522/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interconnexió del 
Camp de Tarragona amb Barcelona
314-09525/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-09525/11 us in-
formo del següent:

El març de 2018, es preveu que entri en servei el nou corredor Vandellòs-Camp 
de Tarragona que inclou una connexió entre la línia convencional i la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV) passant per l’estació del Camp de Tarragona. Aquesta nova confi-
guració, permetrà establir serveis de llarg recorregut i altes prestacions, tot reduint 
el temps de viatge en aquests itineraris.

El setembre de 2015, el Ministeri de Foment va sotmetre a informació pública 
l’Estudio informativo del proyecto de conexión de la red convencional con la LAV 
Madrid-Barcelona en el entorno de L’Arboç del Penedès.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va consensuar amb els Ajuntaments 
de Reus, Tarragona i Vilafranca del Penedès l’informe d’al·legacions a l’estudi in-
formatiu.

Concretament en aquest informe es constata la viabilitat sòcio-econòmica de 
l’actuació i la idoneïtat de la solució proposada a l’àmbit de La Granada, quant a de-
manda servida i millora del temps de viatge, i conseqüentment va sol·licitar al Mi-
nisteri de Foment l’aprovació de l’estudi informatiu, l’impuls prioritari del projecte 
constructiu i la programació de la inversió per a l’execució de les obres.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
el Govern espanyol amb relació al servei públic de transport entre 
Barcelona i Almacelles
314-09526/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-09526/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-09527/11 a 314-
09530/11.

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

El servei de transport entre Almacelles i Barcelona es presta actualment en el 
marc del servei regular Osca-Barcelona, de competència del Ministeri de Foment

En el moment de finalitzar el termini concessional de la Generalitat de Cata-
lunya va manifestar al Ministeri de Foment la voluntat d’exercir les competències 
sobre el servei Almacelles-Barcelona de forma que aquest deixés de ser prestat a 
l’empara d’una concessió estatal i passés a estar sota la tutela de la Generalitat de 
Catalunya, com a competent sobre el servei, al estar íntegrament comprés dins del 
territori de Catalunya.

El Ministeri de Foment va accedir a aquesta petició de la Generalitat de Catalu-
nya de forma que el servei regular entre Osca i Barcelona, que ha estat sotmès a una 
nova licitació pública, no inclou les comunicacions entre Almacelles i Barcelona 
amb el compromís del Ministeri de Foment de comunicar amb un temps suficient 
a la Generalitat de Catalunya de l’inici de la nova concessió per tal que es puguin 
adoptar les mesures adients per garantir la continuïtat de la comunicació sense so-
lució de continuïtat, en el ben entès que fins a l’entrada en servei de la nova con-
cessió el servei entre Almacelles i Barcelona forma part dels tràfics de la concessió 
Osca-Barcelona.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, i davant les preguntes efectuades per 
l’Ajuntament d’Almacelles en relació amb aquest assumpte, se’ls va informar que en 
el moment en què l’Estat deixés de prestar aquest servei, la línia Almacelles-Barce-
lona i viceversa, seria assumida per l’ATM de Lleida.

La voluntat del Departament de Territori i Sostenibilitat és mantenir el nivell de 
servei i de preus actual en el corredor entre Almacelles i Barcelona.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions tingudes amb el Govern espanyol amb relació al servei 
d’autobús entre Almacelles i Barcelona
314-09527/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09526/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions tingudes amb agents del territori amb relació al servei 
d’autobús entre Almacelles i Barcelona
314-09528/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09526/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions tingudes amb els operadors del servei d’autobusos amb 
relació al servei d’autobús entre Almacelles i Barcelona
314-09529/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09526/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’horaris 
i preus del servei d’autobús entre Almacelles i Barcelona
314-09530/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09526/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors en plantilla de la Residència i Centre de Dia Mossèn 
Vidal Aunós, de Barcelona
314-09557/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-09557/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-09558/11, 314-
09559/11, 314-09560/11, 314-09561/11, 314-09562/11, 314-09563/11, 314-09564/11, 
314-09565/11, 314-09566/11, 314-09567/11, 314-09568/11.

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

Us faig saber que el Departament prepara un nou concurs per delegar la gestió 
d’aquests centres que, entre d’altres valorarà les propostes amb una oferta de perso-
nal per sobre de la ràtio establerta. Tal i com es va anunciar en seu parlamentària 
s’augmenta la planta de les cinc residències amb 3 gerocultors per planta i el cost 
s’assumirà de manera compartida entre les empreses adjudicatàries i la Generalitat.

En paral·lel, també s’ha impulsat un seguit de mesures per millorar la situació en 
aquests centres com l’augment de les inspeccions (incloses les nocturnes), les reu-
nions amb les direccions, la creació d’una taula tècnica per elaborar els reglaments 
de règim interior i el reforç de la comunicació amb els familiars de les persones 
usuàries a través dels Consells de Participació.

Per altra banda el Departament ha suspès cautelarment l’activitat de la gestora a 
la Residència Molí-Via Favència davant les irregularitats funcionals detectades pel 
Servei d’Inspecció.

Aquestes decisions pretenen donar resposta a la inquietud dels familiars dels re-
sidents en aquests centres però també formen part d’una actuació global a través de 
la qual el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies revisarà i actualitzarà 
els plecs de licitacions de les 47 residències de titularitat pública de la Generalitat 
amb gestió delegada. La intenció és revertir el seguit de condicions de gestió que es 
van introduir a partir del 2012 per tal d’augmentar les ràtios en els nous plecs per a 
totes les residències de gent gran.

Barcelona, 13 de setembre de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de torns 
de treball del personal de la Residència i Centre de Dia Mossèn Vidal 
Aunós, de Barcelona
314-09558/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
d’atenció del servei mèdic de la Residència i Centre de Dia Mossèn 
Vidal Aunós, de Barcelona
314-09559/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors en plantilla de la Residència i Centre de Dia per a Gent 
Gran Bon Pastor, de Barcelona
314-09560/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de torns 
de treball del personal de la Residència i Centre de Dia per a Gent 
Gran Bon Pastor, de Barcelona
314-09561/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
d’atenció del servei mèdic de la Residència i Centre de Dia per a 
Gent Gran Bon Pastor, de Barcelona
314-09562/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors en plantilla de la Residència per a Gent Gran l’Antiga 
Fàbrica Alchemika, de Barcelona
314-09563/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de torns 
de treball del personal de la Residència per a Gent Gran l’Antiga 
Fàbrica Alchemika i la Residència Assistida per a Gent Gran Molí - 
Via Favència, de Barcelona
314-09564/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
d’atenció del servei mèdic de la Residència per a Gent Gran l’Antiga 
Fàbrica Alchemika, de Barcelona
314-09565/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors en plantilla de la Residència Assistida per a Gent Gran 
Molí - Via Favència, de Barcelona
314-09566/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de torns 
de treball del personal de la Residència Assistida per a Gent Gran 
Molí - Via Favència, de Barcelona
314-09567/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
d’atenció del servei mèdic de la Residència Assistida per a Gent Gran 
Molí - Via Favència, de Barcelona
314-09568/11

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09557/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de 
Barcelona el 2016
314-09580/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-09580/11, 
314-09581/11, 314-09582/11, 314-09583/11, 314-09585, 314-09586/11, 314-09587/11 
i 314-09588/11, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-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.

El nombre d’accidents de trànsit amb víctimes i amb ciclistes implicats, en zona 
interurbana, a les diferents demarcacions en els anys 2016 i 2017 (fins a 25 de juliol) 
és el següent: 

Nombre d’accidents 2016 2017
(fins 25 de juliol)

Barcelona 224 163

Girona 97 58

Lleida 46 15

Tarragona 59 39

Total 426 275
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El nombre de víctimes ciclistes en accidents de trànsit en zona interurbana, a les 
diferents demarcacions ens els anys 2016 i 2017 (fins a 25 de juliol) és el següent: 

2016 2017 (fins 25 de juliol)

BCN Girona Lleida
Tarra-
gona Total BCN Girona Lleida

Tarra-
gona Total

Morts 2 0 0 2 4 3 0 2 1 6

Ferits 
greus 33 9 13 12 67 18 4 4 6 32

Ferits 
lleus 208 90 34 46 378 162 56 12 34 264

Total 243 99 47 60 449 183 60 18 41 302

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Girona 
el 2016
314-09581/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09580/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Lleida 
el 2016
314-09582/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09580/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de 
Tarragona el 2016
314-09583/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09580/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels 
accidents de trànsit amb ciclistes implicats el 2016
314-09584/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a les preguntes parlamentàries 314-09584/11 i 314-
09589/11, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-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 la informació del cos de Mossos d’Esquadra, els factors concur-
rents dels accidents amb implicació de ciclistes s’elaboren a partir de les manifesta-
cions dels policies en els comunicats d’accidents. L’ulterior responsabilitat de l’ac-
cident es concreta en els atestats judicials als quals no té accés el Servei Català de 
Trànsit.

Velocitat
2016 2017 (fins 25 de juliol)

BCN Girona Lleida
Tarra-
gona

BCN Girona Lleida
Tarra-
gona

Bicicleta 18 9 4 2 14 2 1 4

Ciclomotor 1 0 0 0 0 0 0 0

Turisme 1 1 0 0 0 0 0 0

Atenció
2016 2017 (fins 25 de juliol)

BCN Girona Lleida
Tarra-
gona

BCN Girona Lleida
Tarra-
gona

Autobús 0 0 0 0 0 1 0 0

Bicicleta 41 18 7 18 29 13 1 4

Camió rígid <=3.5 
tones 1 1 0 0 0 0 0 0

Camió rígid >=3.5 
tones 0 0 0 1 0 0 0 0

Ciclomotor 1 0 0 0 0 0 0 0

Furgoneta 
(mercaderies i 
passatgers) 5 1 0 3 2 1 0 2

Maquinària 
agrícola 1 0 0 0 0 0 0 0

Motocicleta 2 0 0 0 1 0 0 0

Quadricicle 
<75cc. 1 0 0 0 0 0 0 0

Tot terreny 1 0 0 0 3 0 0 0

Turisme 22 6 3 7 14 2 2 4

Vianant 1 0 0 0 0 2 0 0
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Tòxics

2016 2017 (fins 25 de juliol)

BCN Girona Lleida
Tarra-
gona

BCN Girona Lleida
Tarra-
gona

Bicicleta 2 1 0 0 0 0 0 0
Furgoneta 
(mercaderies i 
passatgers) 1 0 0 0 0 0 0 0
Turisme 1 0 0 0 2 0 0 0

Error
2016 2017 (fins 25 de juliol)

BCN Girona Lleida
Tarra-
gona

BCN Girona Lleida
Tarra-
gona

Bicicleta 40 24 12 6 36 18 2 4

Camió rígid <=3.5 
tones 1 1 0 0 0 0 0 0

Camió rígid >=3.5 
tones 1 0 0 0 0 0 0 0

Ciclomotor 0 0 0 0 1 0 0 0

Furgoneta 
(mercaderies  
i passatgers) 4 1 0 1 0 1 0 1

Motocicleta 0 0 0 1 2 0 0 0

Tot terreny 2 0 0 0 0 0 0 0

Tractor camió 1 0 0 0 1 0 0 0

Turisme 21 8 2 4 11 3 1 3

Vianant 0 0 0 0 1 1 0 0

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de 
Barcelona el 2017
314-09585/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09580/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Girona 
el 2017
314-09586/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09580/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Lleida 
el 2017
314-09587/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09580/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de 
Tarragona el 2017
314-09588/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09580/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels 
accidents de trànsit amb ciclistes implicats el 2017
314-09589/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09584/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a l’estiu arran de l’increment d’accidents de trànsit amb 
ciclistes implicats
314-09590/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a les preguntes parlamentàries 314-09590/11 i 314-
09591/11, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.
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Des del Servei Català de Trànsit anualment es dicten instruccions a les policies 
de trànsit del cos de Mossos d’Esquadra i de les diferents policies locals referents a 
la protecció dels ciclistes, a la cura de les distàncies laterals en els avançaments i al 
control de les maniobres que puguin posar en risc aquest col·lectiu.

També s’ha treballat en aquesta línia a partir de l’elaboració dels plans de Se-
guretat Viària triennals i del Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020, on s’ex-
plicita una especial protecció dels col·lectius vulnerables i un control eficaç de les 
conductes de risc. I tal com expliciten aquests documents, el missatge que es vol 
traslladar és el de la responsabilitat compartida. Tothom té dret a la mobilitat en els 
carrers i carreteres i tots els usuaris tenen dret a tenir un espai, que en molts casos 
s’ha de compartir, i obligació de respectar la resta d’usuaris.

En aquesta línia, el Servei Català de Trànsit, tal com ha fet amb altres col·lectius 
com els motoristes, ha llançat la campanya «Conduint/pedalant» adreçada tant a ci-
clistes com a conductors d’altres vehicles, amb consells de seguretat i un recordatori 
de les principals normes de circulació que afecten aquests col·lectius.

Fins ara, el Servei Català de Trànsit ha dut a terme:
– Programes d’educació i formació a les escoles, amb més de 45.000 alumnes 

anuals.
– Campanyes de sensibilització en el Solobici Festival o accions de promoció de 

la distància d’1,5 metres entre ciclistes i resta de vehicles, l’última de les quals en el 
Festival B-Circuit, al Circuit de Catalunya.

– Presència a la Mesa de la Bicicleta –on hi participen totes les administracions i 
col·lectius implicats– per reforçar les mesures de seguretat i de senyalització i orien-
tació de recorreguts ciclistes perquè aquests es puguin fer amb la màxima seguretat.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de 
conscienciació per a disminuir l’increment potencial d’accidents de 
trànsit amb ciclistes implicats
314-09591/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09590/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització del 
terme «Espanya» en el web de preinscripció universitària
314-09595/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09595/11, us in-
formo del següent:
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La diferenciació que apareix a la preinscripció universitària del portal Accesnet 
dona resposta a necessitats estadístiques.

L’apartat de dades estadístiques del formulari de la preinscripció universitària 
del portal Accesnet es va posar en funcionament l’any 2001, i es fa la diferenciació 
del centre de secundària entre Catalunya, Espanya i altres. Aquesta dada resulta re-
llevant per observar l’evolució del districte obert i la mobilitat dels alumnes. A par-
tir del 2009 es va afegir la diferenciació entre centre de secundària de batxillerat i 
centre de secundària de cicle formatiu de grau superior.

Aquesta informació permet observar la mobilitat dels alumnes, els estudis més 
demanats segons la procedència, etc. En el cas dels alumnes estrangers també pos-
sibilita identificar la procedència de sistemes educatius diferents, fet que permet 
concretar les diferents vies d’admissió a les universitats previstes per la normativa 
vigent.

A més de la procedència geogràfica, també diferenciem si aquesta és de batxi-
llerat o bé de centres de secundària de cicle formatiu de grau superior, així com la 
naturalesa jurídica d’aquests centres, és a dir, si són públics, privats o concertats.

El Govern no té previst modificar el portal Accesnet en aquest sentit, atès que 
no provoca cap mena de confusió que pugui tenir una incidència negativa en la seva 
finalitat que, com ja s’ha esmentat, és purament estadística.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a 
terme amb relació a les sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya respecte a l’empresa Lafarge 
Cementos
314-09608/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09608/11 us in-
formo del següent:

Les actuacions dutes a terme des del Servei de Prevenció i Avaluació Ambien-
tal d’Activitats de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han 
estat les següents:

1. En data 4 de juliol de 2013 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va 
estimar en part el recurs contenciós-administratiu 361/2009 per la qual s’anul·la l’au-
torització ambiental atorgada a l’empresa Lafarge Cementos, SA, per manca de pu-
blicació prèvia de la declaració d’impacte ambiental. La Sentència declara, en el seu 
fonament sisè, que la declaració d’impacte no només s’havia d’emetre amb caràcter 
previ a la resolució que posi fi al procediment, sinó que també s’havia de publicar 
amb aquest caràcter previ, per tal que els interessats poguessin presentar al·lega-
cions, a fi que es dicti resolució d’autorització ambiental a la vista de la declaració 
d’impacte ambiental i de les al·legacions efectuades en el tràmit d’informació publi-
ca. Aquesta sentència va esdevenir ferma en data 9 de juliol de 2015.

En execució de la mateixa, en data 3 d’agost de 2015, la Direcció General de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
va sotmetre a informació publica l’anunci de l’acord de 29 d’abril de 2008, de decla-
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ració d’impacte ambiental de l’activitat de fabricació de ciment de l’empresa Lafarge 
Cementos, SA, emplaçada a la carretera C-17, km 3, del terme municipal de Mont-
cada i Reixac i va donar un termini de 30 dies per presentar al·legacions.

2. En data 11 de novembre de 2015 es va dictar la nova Resolució per la qual 
s’adequa a la Llei 3/1998 i s’atorga, a l’empresa Lafarge Cementos, SA l’autorització 
ambiental per a una activitat de fabricació de ciment emplaçada a la carretera C-17 
km 3 del terme municipal de Montcada i Reixac.

Cal recordar que l’autorització es va emetre per donar compliment a la sentèn-
cia judicial que va anul·lar l’anterior autorització, aquesta autorització dictada en 
execució de sentència va conservar les condicions i els requeriments exigibles en el 
moment d’atorgar l’autorització original, amb independència que amb posterioritat, 
l’administració ambiental va procedir a validar els actes posteriors que van incidir 
en l’autorització inicial.

3. En data 5 de desembre de 2015 es dicta Resolució per la qual s’incorporen a 
la Resolució d’11 de novembre de 2015, relativa a l’autorització ambiental per a una 
activitat de fabricació de ciment emplaçada a la carretera C-17 km 3 del terme mu-
nicipal de Montcada i Reixac, els canvis i actualitzacions que afectaven la Resolució 
de 29 d’abril de 2008, atorgada a la mateixa activitat.

S’adjunten els documents següents:
– Anunci DOGC.
– Resolució 11 de novembre de 2015.
– Resolució 5 de desembre de 2015.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a 
l’empresa Lafarge Cementos pels núvols de pols que va emetre el 8 i 
l’11 de desembre de 2016
314-09609/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09609/11 us in-
formo del següent:

El servei de vigilància i control de l’aire els dies dels fets no va rebre comunica-
ció de l’Ajuntament en relació amb l’incident. Tot i això, en data 30 de desembre de 
2016 la Direcció General de Qualitat Ambiental va rebre escrit de l’Ajuntament de 
Montcada indicat que la policia local havia efectuat inspecció a l’empresa Lafarge  
Cementos SA i demanant que es comprovés si l’activitat de la fàbrica de ciment 
s’ajustava a la seva autorització.

Us adjuntem extracte de la resposta que la Direcció General de Qualitat Ambien-
tal i Canvi Climàtic va trametre a l’Ajuntament de Montcada i Reixac:

– Pel que es refereix a la fàbrica de ciment, l’establiment de l’empresa Lafarge  
Cementos, SA està cobert pel Pla d’Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, 
aprovat per Resolució de 20 de febrer de 2014 de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental (DOGC 6587, de 21 de març de 2014), amb identificador IDQA 0304.

La darrera actuació d’inspecció ambiental integrada, amb referència BINS150487, 
es va dur a terme a l’establiment en el marc del Programa d’Inspecció de l’any 2015. 



BOPC 521
22 de setembre de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 68

L’informe final de la inspecció declara que «Es garanteix un compliment adequat de 
les condicions fixades en l’autorització ambiental». Aquest informe va ser notificat a 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac mitjançant la plataforma EACAT.

Actualment, en el marc del Programa d’Inspecció de l’any 2017, s’està duent a 
terme la inspecció BINS170249, que encara no ha finalitzat.

– Pel que es refereix a l’activitat extractiva Turó de Montcada, de la que és titu-
laritat l’empresa LAFARGE CEMENTOS, SA, us informo que, com a resposta a un 
requeriment d’aquesta direcció general en relació amb les emissions difuses de pols 
apreciades, l’empresa ha comunicat que, en el Pla de Labors que presenta anualment 
a l’autoritat minera, s’inclouen les següents mesures preventives i correctives relati-
ves a les potencials emissions fugitives de partícules a l’atmosfera.

– Pavimentació del camí que uneix les bàscules a la carretera nacional. Compac-
tació i manteniment regular dels camins interiors.

– Limitació de la velocitat del trànsit intern a la cantera i en trams de sortida a 
la carretera a 20 km/h.

– Realització de rec de camins i places de càrrega a intervals regulars en funció 
de l’estació de l’any, de la climatologia i sempre que sigui necessari.

– Cobriment amb tendals de la caixa dels camions abans de sortir de la cantera.
– Dispositiu renta rodes de camions previs a la sortida dels mateixos a la via pú-

blica.
– Revisió periòdica de motors de combustió i tubs d’escapament de maquinària 

mòbil de l’explotació.
– Apantallament natural de la plaça de cantera de pissarra on es troben els api-

lament de matèria prima, donada la morfologia de l’espai d’explotació amb una cor-
nisa externa perimetral.

– Inexistència d’emmagatzematge a la intempèrie de material fi a l’aire lliure.
– Limitació de l’alçada dels emmagatzematges.
– Aplicació de sistemes per minimitzar l’emissió de pols en les operacions de 

càrrega i descàrrega de matèries primeres.
Us informo que, en el període comprès entre el 17 de febrer i el 3 de març de 

2017, l’empresa ha efectuat a l’extractiva un control dels nivells d’immissió de partí-
cules sedimentaries que es troben dins dels marges acceptables.”

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les autoritzacions 
d’activitats vigents de l’empresa Lafarge Cementos
314-09610/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, juntament amb un altre diputat del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-09610/11 us in-
formo del següent:

Pel que fa a les autoritzacions us informo del següent:
1. En data 11 de novembre de 2015, es va dictar una nova resolució per donar 

compliment a la sentència judicial, per la qual s’adequa a la Llei 3/1998 i s’atorga, 
a l’empresa Lafarge Cementos, SA, l’autorització ambiental per a una activitat de 
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fabricació de ciment emplaçada a la carretera C-17 km 3 del terme municipal de 
Montcada i Reixac.

2. En data 1 de desembre de 2015, es va emetre una resolució per tal d’incorpo-
rar a la Resolució d’11 de novembre de 2015, relativa a l’autorització ambiental per a 
una activitat de fabricació de ciment emplaçada a la carretera C-17 km 3 del terme 
municipal de Montcada i Reixac, els canvis i actualitzacions que afectaven la Reso-
lució de 29 d’abril de 2008, atorgada a la mateixa activitat.

Les autoritzacions són les següents:
– Resolució de data 3 de març de 2009, per la qual es va atorgar, a l’empresa 

Lafarge Cementos, SAU, la incorporació d’un canvi no substancial consistent en la 
construcció d’un edifici per magatzem, oficines i laboratori de proves a l’establiment 
emplaçat a la carretera C-17 km 3 del terme municipal de Montcada i Reixac, (ex-
pedient BA20080190).

– Resolució de data 3 de novembre de 2009, per la qual es va atorgar a l’empresa 
Lafarge Cementos, SAU, de Montcada i Reixac, la incorporació a l’autorització am-
biental del canvi no substancial consistent en incorporar un sistema reductor de 
NOx basat en el mètode de reducció selectiva no catalítica (SNCR).

– Resolució de data 6 de juliol de 2010, per la qual es va modificar puntualment 
la Resolució de 29 d’abril de 2008, per la qual s’adequa a la Llei 3/1998 i s’atorga, 
a l’empresa Lafarge Cementos, SA, l’autorització ambiental per a una activitat de 
fabricació de ciment emplaçada a la carretera C-17 km 3 del terme municipal de 
Montcada i Reixac.

– Resolució de data 12 d’abril de 2011, per la qual es va atorgar a l’empresa La-
farge Cementos, SAU, de Montcada i Reixac, la incorporació a l’autorització am-
biental del canvi no substancial consistent en la substitució de part del combusti-
ble fòssil utilitzat (coc de petroli) per CDR, amb codi CER 191210 fins a 30.000 t. 
Aquesta autorització va ser anul·lada en data 8 de juny de 2015, per Sentència que va 
dictar la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu número 103/2012, 
que va esdevenir ferma en data 21 de desembre de 2016. En la mateixa s’establia 
que el Departament de Territori i Sostenibilitat havia de donar trasllat immediat a 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac de la documentació del canvi presentada per 
l’empresa en data 15 d’agost de 2015, per tal que l’Ajuntament informés sobre les 
matèries de la seva competència tals com contaminació per sorolls, vibracions, es-
calfor, olors, subministrament d’aigua, abocaments al sistema públic de sanejament 
o al clavegueram municipal i gestió de residus municipals.

En compliment de la Sentència, en data 22 de desembre de 2016, via EACAT, 
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic va donar trasllat de la 
documentació.

En data 31 de gener de 2017, es va emetre resolució per la qual es va atorgar a 
l’empresa Lafarge Cementos, SAU, de Montcada i Reixac, la incorporació a l’auto-
rització ambiental del canvi no substancial consistent en la substitució de part del 
combustible fòssil utilitzat (coc de petroli) per CDR, amb codi CER 191210 fins a 
30.000 t.

– Resolució de data 29 de maig de 2012, per la qual es va atorgar a l’empresa 
Lafarge Cementos, SAU, de Montcada i Reixac, la incorporació a l’autorització am-
biental del canvi no substancial consistent en la instal·lació d’un filtre de mànigues 
per a la càrrega de clínquer a granel.

– Resolució de data 29 de juliol de 2013 es va atorgar a l’empresa Lafarge Ce-
mentos, SAU, de Montcada i Reixac, la incorporació a l’autorització ambiental del 
canvi no substancial consistent en l’actualització de les quantitats i tipus de residus 
produïts.

– Resolució de data 24 de gener de 2014, on el secretari de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, va resoldre actualitzar les autoritzacions ambientals de tots els epígrafs, 
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excepte 39 autoritzacions del 10.6 i la totalitat de l’11.1, de l’annex I.1, de la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, relacionades a l’annex I, per tal de donar conformitat a 
la Disposició transitòria 1a de la Llei 5/2013, d’11 de juny, per la qual es modifica 
la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

– Resolució de data 13 d’abril de 2015, per la qual es va atorgar a l’empresa La-
farge Cementos, SAU la incorporació d’una modificació no substancial a l’autorit-
zació ambiental atorgada consistent en la instal·lació de nous filtres en la zona de 
pre-homogeneització, actualització i descripció de focus d’emissió de la instal·lació i 
actualització de les quantitats i tipus de residus generats en la fàbrica.

3. En data 19 de desembre de 2016, es va incorporar el canvi no substancial a 
l’autorització ambiental per a una activitat de fabricació de ciment emplaçada a la 
carretera C-17 km 3 del terme municipal de Montcada i Reixac, consistent en fer 
millores, com són la instal·lació d’un filtre sobre sitja de Clínquer i la millora del fil-
tre sobre tremuja HAVER.

4. En data 22 de març de 2016 l’empresa va rebre la resolució de la Direcció Ge-
neral de Qualitat Ambiental per la qual s’inicia d’ofici el procediment de revisió anti-
cipada de l’autorització ambiental de l’activitat de Lafarge Cementos, SA, d’acord 
amb l’article 21.3 de la directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrials, per tal 
d’actualitzar les condicions de l’autorització ambiental de la instal·lació, d’acord amb 
les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) a la fabricació de ci-
ment, cal i òxids de magnesi, aprovades per la Decisió 2010/75/UE d’execució de la 
Comissió de la UE de 26 de març de 2013.

5. En data 30 de maig de 2017, la Ponència Ambiental va aprovar la proposta de 
resolució provisional per la qual es renova l’autorització ambiental BA20060162 a 
l’empresa Lafarge Cementos, SA, per a una activitat de fabricació de ciment, al ter-
me municipal de Montcada i Reixac, que actualment es troba en tràmit d’audiència.

Pel que fa a la vigència que tenen les autoritzacions:
D’acord amb la normativa actual no s’estableix terminis de vigència en les au-

toritzacions i aquestes hauran de ser revisades quan concorrin algun dels supòsits 
establerts a l’article 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i controls 
ambiental de les activitats.

Així mateix, cal recordar que l’establiment de l’empresa Lafarge està sotmès a 
les inspeccions ambientals integrades establertes en el Pla d’Inspecció Ambiental 
Integrada de Catalunya i concretades en els corresponents programes d’inspecció.

Aquestes inspeccions tenen per objecte comprovar el compliment de les pres-
cripcions especifiques de les autoritzacions ambientals, així com els requeriments 
legals ambientals aplicables. En aquestes inspeccions també es comprovarà si s’han 
realitzat els controls sectorials establerts, d’acord amb la metodologia i la freqüèn-
cia que sigui aplicable, i que els seus resultats garanteixen el compliment dels valors 
límit d’emissió fixats.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços d’estiu 
dels Mossos d’Esquadra previstos a les comissaries de la costa
314-09645/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a les preguntes parlamentàries 314-09645/11, 314-
09646/11 i 314-09647/11, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-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.

El reforç d’estiu 2017 té l’objectiu de millorar la capacitat operativa de les unitats 
de seguretat ciutadana que tenen una major càrrega de feina durant l’estiu, princi-
palment a les zones de costa, i comprèn el període que va des del 26 de juny fins al 
3 de setembre de 2017.

El reforç d’estiu a les unitats de seguretat ciutadana prioritàries al pla d’estiu es 
divideix en diferents mesures que són:

– El suport de les àrees regionals de recursos operatius i de la Brigada Mòbil a 
tasques de seguretat ciutadana amb 48.357 hores de treball, que és l’equivalent al 
rendiment de 217 agents.

– Hores extraordinàries, que equivalen al rendiment de 239 agents destinats a les 
unitats prioritàries del reforç d’estiu.

– La redistribució de personal.
Durant el període de reforç d’estiu s’han destinat els efectius que s’especifiquen 

tot seguit a les destinacions prioritàries següents: 

Destinació assignada Nombre efectius

Unitat Seguretat Ciutadana Amposta 3

Unitat Seguretat Ciutadana el Vendrell 2

Unitat Seguretat Ciutadana la Bisbal d’Empordà 4

Unitat Seguretat Ciutadana Sant Feliu de Guíxols 5

Unitat Seguretat Ciutadana Aeroportuària 2

Unitat Seguretat Ciutadana Arenys de Mar 3

Unitat Seguretat Ciutadana Blanes 8

Unitat Seguretat Ciutadana Cambrils 7

Unitat Seguretat Ciutadana Castelldefels 2

Unitat Seguretat Ciutadana Ciutat Vella 2

Unitat Seguretat Ciutadana del Transport Metropolità 1

Unitat Seguretat Ciutadana Figueres 2

Unitat Seguretat Ciutadana Gràcia 1

Unitat Seguretat Ciutadana Pineda de Mar 6

Unitat Seguretat Ciutadana Roses 3

Unitat Seguretat Ciutadana Salou Vila-Seca 14

Unitat Seguretat Ciutadana Sants-Montjuïc 1

Unitat Seguretat Ciutadana Sitges 3

Unitat Seguretat Ciutadana Tarragona 5
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Destinació assignada Nombre efectius

Unitat Seguretat Ciutadana Tortosa 1

Total 75

Les destinacions d’origen dels efectius són les següents: 

Destinació origen Nombre efectius

Àrea Penitenciària - Barcelona 6

Àrea Penitenciària Sant Esteve Sesrovires 5

Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts 4

USC Sant Vicenç dels Horts 4

Sala Regional de Comandament RP Girona 3

Unitat Seguretat Ciutadana l’Hospitalet de Llobregat 3

Unitat Seguretat Ciutadana Mataró 3

Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats 2

Sala Regional de Comandament RPM Barcelona 2

Unitat Seguretat Ciutadana Barberà Del Vallès 2

Unitat Seguretat Ciutadana Mollerussa 2

Unitat Seguretat Ciutadana Mollet Del Vallès 2

Unitat Seguretat Ciutadana Salt 2

Unitat Seguretat Ciutadana Sant Feliu de Llobregat 2

Unitat Seguretat Ciutadana Sant Sadurní d’Anoia 2

Unitat Seguretat Ciutadana Sarrià-Sant Gervasi 2

Àrea Penitenciària - Figueres 1

Àrea Tècnica de Planificació I Dispositius 1

Sala Central de Comandament 1

Sala Regional de Comandament RPM Sud 1

Unitat Seguretat Ciutadana Badalona 1

Unitat Seguretat Ciutadana Banyoles 1

Unitat Seguretat Ciutadana Cerdanyola 1

Unitat Seguretat Ciutadana Cornellà de Llobregat 1

Unitat Seguretat Ciutadana El Prat de Llobregat 1

Unitat Seguretat Ciutadana Falset 1

Unitat Seguretat Ciutadana Gandesa 1

Unitat Seguretat Ciutadana Girona 1

Unitat Seguretat Ciutadana Granollers 1

Unitat Seguretat Ciutadana Horta Guinardó 1

Unitat Seguretat Ciutadana la Seu d’Urgell 1

Unitat Seguretat Ciutadana Lleida 1

Unitat Seguretat Ciutadana Manresa 1

Unitat Seguretat Ciutadana Martorell 1

Unitat Seguretat Ciutadana Móra d’Ebre 1

Unitat Seguretat Ciutadana Pont de Suert 1

Unitat Seguretat Ciutadana Puigcerdà 1

Unitat Seguretat Ciutadana Sant Andreu 1

Unitat Seguretat Ciutadana Sant Boi de Llobregat 1

Unitat Seguretat Ciutadana Sant Celoni 1

Unitat Seguretat Ciutadana Santa Coloma de Gramenet 1

Unitat Seguretat Ciutadana Santa Perpètua de Mogoda 1
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Destinació origen Nombre efectius

Unitat Seguretat Ciutadana Solsona 1

Unitat Seguretat Ciutadana Tàrrega 1

Unitat Seguretat Ciutadana Vilafranca Del Penedès 1

Total 75

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels 
reforços d’estiu dels Mossos d’Esquadra a les comissaries de la 
costa
314-09646/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09645/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comissaries 
d’origen dels mossos d’esquadra que reforcen les comissaries de la 
costa
314-09647/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09645/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desdoblament de 
la carretera C-12 al pas per Tortosa (Baix Ebre)
314-09648/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a la pregunta parlamentària 314-09648/11 us in-
formo del següent:

El projecte de traçat del desdoblament / soterrament de la C-12 (Eix de l’Ebre) al 
seu pas per Tortosa va ser aprovat definitivament un cop feta la informació pública 
corresponent.
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Actualment, s’està treballant en la redacció del Projecte constructiu d’aquesta 
actuació.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per 
haver autoritzat agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra a donar 
cobertura a enquestadors a l’A-2 els dies 13 i 17 de juny de 2017
314-09664/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a les preguntes parlamentàries 314-09664/11, 314-
09665/11 i 314-09669/11, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-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.

En base a la sol·licitud del Departament de Territori i Sostenibilitat per realitzar 
l’estudi de mobilitat de caracterització del trànsit del parc de vehicles no matriculats 
a Catalunya, el Servei Català de Trànsit va analitzar les millors opcions per no perju-
dicar la fluïdesa del trànsit ni generar riscos en la realització de l’estudi. Un cop fetes 
la revisió del dies, hores i trams en què realitzar l’estudi i plantejar les modificacions 
oportunes de la sol·licitud presentada, el Servei Català de Trànsit va autoritzar el 
Departament de Territori i Sostenibilitat a realitzar aquesta activitat excepcional de  
circulació a la xarxa viària, en els termes de l’article 37.3 del Reglament General  
de Circulació. Segons aquest article, és preceptiva la presència dels agents de l’auto-
ritat de trànsit dels Mossos d’Esquadra.

Pel que fa al tall del carril ràpid de l’A-2, atès que es tractava d’una autovia, calia 
reconduir la circulació a un únic carril, motiu pel qual es van triar els dies i franges 
horàries de manera que la capacitat d’un carril fos suficient per absorbir el flux de 
trànsit. La manera més efectiva de fer-ho va ésser tallar de forma esglaonada el car-
ril ràpid de l’autovia, a fi de garantir la seguretat viària dels seus usuaris.

Finalment, quant a l’objectiu de les enquestes a què fa referència la pregunta, 
d’acord amb la sol·licitud rebuda del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’ob-
jectiu de l’estudi «Enquesta de caracterització del trànsit del parc de vehicles no 
matriculats a Catalunya» va ser determinar la mobilitat dels vehicles - lleugers i 
pesants - que són de pas o amb destinació final a Catalunya.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tall al 
carril ràpid de l’A-2 per a fer enquestes els dies 13 i 17 de juny de 
2017
314-09665/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09664/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les 
condicions laborals dels Mossos d’Esquadra a l’onada de calor en el 
servei de cobertura als enquestadors a l’A-2 els dies 13 i 17 de juny 
de 2017
314-09666/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a les preguntes parlamentàries 314-09666/11, 314-
09667/11, 314-09668/11 i 314-09670/11, us informo del següent:

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

Els serveis que fan els agents adscrits a l’especialitat de trànsit es duen a terme 
fonamentalment a la carretera, amb un àmbit territorial que abasta la totalitat de Ca-
talunya, durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Aquesta realitat de servei 
implica que els agents, de manera ordinària, s’han d’enfrontar a diferents situacions 
climatològiques extremes que tant poden ser conseqüència del fred (a les zones pire-
naiques o de l’interior) com situacions d’extrema calor. Al respecte, no hi ha un catà-
leg de restriccions de condicions laborals en funció de la climatologia, atès que seria 
inviable una ordenació pautada que preveiés tota la diferent casuística i, a més, po-
drien quedar afectats determinats serveis, especialment els de tipus reactiu-urgent.

No obstant això, sí que hi ha una adaptabilitat general per a la realització de la 
funció de trànsit quan aquesta pot resultar perillosa o excessivament soferta. Per 
exemple, en situacions en què el ferm està glaçat o plou intensament, es limita el 
servei en motocicleta, canviant els agents a un vehicle de 4 rodes. També, per exem-
ple, en horaris nocturns i per qüestions de visibilitat, es limita normalment l’ús del 
servei motoritzat. En qualsevol cas, es té en consideració aquestes qüestions que 
afecten, no només la confortabilitat del servei, sinó també la seguretat dels agents 
i, per això, s’estableixen diferents mesures d’adequació segons les circumstàncies. 
Aquests criteris, basats en la lògica operativa i els principis d’oportunitat, es venen 
aplicant des de fa uns 20 anys aproximadament, amb una àmplia acceptació de la 
majoria de la plantilla.

En relació amb la situació concreta de les enquestes, es van fer en el mateix mo-
ment horari del dia on en altres punts de la xarxa viària catalana es feien altres tipus 
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de controls i/o actuacions, que es van regir pels principis genèrics esmentats, basats 
en l’oportunitat i la necessitat d’adaptar el servei a les diferent situacions.

Per altra banda, les enquestes es van fer de manera efectiva i sense que es veiés 
afectada en cap moment l’atenció o la intensitat a altres controls o circumstàncies del 
trànsit. De fet, i a mode d’exemple, el 13 de juny, entre les 7:30 i les 13: 45 hores, es 
van produir tres accidents lleus que es van cobrir sense problemes. El dia 17 de juny, 
entre les 7:30 i les 11:00 hores, no es va produir cap accident ni requeriment urgent.

Convé assenyalar que els controls prioritaris que s’esmenten en la pregunta fan 
referència a la funció de prevenció general que fan les dotacions de trànsit. Aques-
ta tasca consisteix en la presència a les vies d’alta capacitat per generar un nivell 
d’alerta en els conductors. En aquest sentit, amb la realització de les enquestes, 
s’aconseguia aquesta doble finalitat de prevenció general, tot i que la funció especí-
fica era la selecció de vehicles.

El suport a la realització de les enquestes es va cobrir amb el servei del torn or-
dinari. En aquest sentit, no hi va haver imputació econòmica per als agents quant 
a hores remunerades de manera extraordinària. Per tant, el cost econòmic que s’ha 
d’inferir és el genèric dels funcionaris policials i el suport logístic associat (cost de 
vehicles, combustible, comunicacions, seguretat social, etc).

Les enquestes realitzades a l’A-2 van ser originades a requeriment del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, que necessitava fer estudis de mobilitat basats 
en enquestes amb representació estadística. Per fer-les, aquest Departament va de-
manar autorització tant als titulars de les vies com al Servei Català de Trànsit. En 
aquest sentit, la Direcció General de la Policia i, en concret, els agents de l’especi-
alitat de trànsit, només van actuar en funcions de suport a un altre departament de 
la Generalitat i amb l’autorització dels organismes competents afectats. En qualse-
vol cas, en aquests moments, no es té constància de cap altre requeriment similar 
de prestar suport per a la realització d’enquestes a peu de carretera, que en cap cas 
comportaria perjudici per a l’activitat normal del servei de trànsit del cos de Mossos 
d’Esquadra.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la priorització de la 
cobertura als enquestadors per sobre dels controls de trànsit en les 
tasques dels efectius dels Mossos d’Esquadra a l’A-2 els dies 13 i 17 
de juny de 2017
314-09667/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09666/11.



BOPC 521
22 de setembre de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 77 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del 
desplegament dels Mossos d’Esquadra a l’A-2 els dies 13 i 17 de juny 
de 2017 per a donar cobertura a enquestadors
314-09668/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09666/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu de les 
enquestes fetes els dies 13 i 17 de juny de 2017 a l’A-2
314-09669/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09664/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
participació d’efectius dels Mossos d’Esquadra en la cobertura 
d’enquestes durant els mesos de juny, juliol i agost de 2017
314-09670/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09666/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció 
del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en 
procediments de contractació en què participaven entitats amb les 
quals havia mantingut relacions contractuals
314-09680/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-09680/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-09681/11, 314-
09682/11, 314-09683/11, 314-09684/11, 314-09685/11, 314-09686/11, 314-09687/11.

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

Us faig saber que el Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha 
deixat d’assumir aquesta responsabilitat. La Consellera titular d’aquest Departament 
va comparèixer a la Comissió d’Afers Socials i Famílies el passat 14 de juny per tal 
de retre comptes sobre les darreres informacions aparegudes als mitjans de comuni-
cació en relació a l’atenció a la infància i l’adolescència. Compareixença on es van 
tractar i respondre els elements que motiven aquestes preguntes.

Alhora us volem fer avinent que en tot moment el Departament ha seguit la nor-
mativa vigent, en matèria de transparència (amb la publicació de les trajectòries pro-
fessionals dels alts càrrecs, retribucions i complements), com també en matèria de 
contractació i adjudicacions.

Barcelona, 13 de setembre de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revelació del 
conflicte d’interessos del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència al secretari d’Afers Socials i Famílies
314-09681/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09680/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del 
conflicte d’interessos del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-09682/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09680/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració del 
conflicte d’interessos del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-09683/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09680/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del 
conflicte d’interessos del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-09684/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09680/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat en el 
càrrec del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-09685/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09680/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació director 
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-09686/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09680/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del 
perfil i la trajectòria professional pública del director general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-09687/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09680/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del 
major dels Mossos d’Esquadra amb relació als agents més joves del 
Cos de Mossos d’Esquadra
314-09745/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 a les preguntes parlamentàries 314-09745/11, 314-
09746/11, 314-09748/11, 314-09749/11, 314-09750/11, 314-09751/11, 314-09752/11 i 
314-09753/11, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-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.

El passat dia 5 de juliol, en el marc de l’Escola d’Estiu organitzada per l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, el Major del cos de Mossos d’Esquadra va rea-
litzar una ponència titulada «Generació mil·lenista, preparada per a liderar €»

Unes hores després de finalitzar aquesta ponència, van començar a aparèixer in-
formacions que s’hi referien, atribuint al Major un seguit de valoracions adreçades 
al col·lectiu mil·lenista del cos de Mossos d’Esquadra. Com malauradament passa en 
massa ocasions, a aquesta informació inicial se li va donar carta de veracitat i es va 
començar a difondre i comentar per les xarxes socials.

La realitat és que el Major en cap cas es va referir a les generacions més joves 
que integren el cos de Mossos d’Esquadra, sinó que va esmentar alguns trets que, 
segons ha estat teoritzat, poden caracteritzar aquesta generació mil·lenista. Trets que 
afecten a aquesta generació en termes generals, no pas als membres del Cos en par-
ticular. A més, únicament va reproduir allò teoritzat per altres autors, sense fer seves 
en cap cas aquestes afirmacions.

En sentit contrari, sí que es va referir als mil·lenistes que formen part del cos de 
Mossos d’Esquadra per valorar que poden tenir perfectament la capacitat necessària 
per liderar el cos de Mossos d’Esquadra en el futur.

Tot això es pot confirmar consultant la transcripció literal de la Ponència del 
Major, que es troba disponible a la pàgina web de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a millorar la situació exposada pel major dels Mossos 
d’Esquadra amb relació als agents més joves del Cos de Mossos 
d’Esquadra
314-09746/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09745/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de 
les declaracions del major dels Mossos d’Esquadra amb relació als 
agents més joves del Cos de Mossos d’Esquadra
314-09748/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09745/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència que 
el major dels Mossos d’Esquadra rectifiqui les seves declaracions 
amb relació als agents més joves del Cos de Mossos d’Esquadra
314-09749/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09745/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes per a 
millorar els itineraris professionals i els temaris formatius de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya
314-09750/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09745/11.

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de 
formació específics avaluats per als mossos d’esquadra
314-09751/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09745/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i l’avaluació 
de les propostes de millorament fetes pels agents dels Mossos 
d’Esquadra
314-09752/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09745/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix les 
declaracions del major dels Mossos d’Esquadra
314-09753/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-09745/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de 
pantalles acústiques a les carreteres C-58, C-33 i C-17 al pas pels 
barris de la Meridiana i Torre Baró, de Barcelona
314-09755/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-09755/11 us in-
formo del següent:

El Govern, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, ha impulsat la 
redacció de l’estudi acústic «Anàlisi de l’exposició al soroll induïda pel trànsit de les 
carreteres C-58, C-58cc, C-17 i C-33. Ciutat Meridiana. Barcelona».
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En l’estudi esmentat es realitzarà una anàlisi propositiva de les tipologies de les 
eventuals mesures correctores que siguin viables, les quals podran ser plantejades 
en el futur, en funció de les disponibilitats pressupostàries corresponents.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les garanties del pluralisme polític
322-00179/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la col·laboració entre els mitjans públics dels 
territoris amb què es comparteixen la llengua, la història i la cultura
322-00181/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat comptable de la Corporació
322-00182/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el pla de cobertura del referèndum 
d’autodeterminació
322-00183/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’emissió de publicitat institucional
322-00184/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa del 
Ple del Parlament dels dies 6, 7 i 8 de setembre
323-00161/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la presència d’Arnaldo Otegui en programes de la 
televisió pública
323-00162/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat en els canals de Televisió de 
Catalunya
323-00163/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la pluralitat en els canals de 
Catalunya Ràdio
323-00164/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura informativa de la manifestació pels 
atemptats del 17 d’agost
323-00165/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut del programa Preguntes freqüents del 
9 de setembre
323-00166/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu del Ple del Parlament dels 
dies 6, 7 i 8 de setembre
323-00168/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els resultats d’audiència de l’estiu
323-00169/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura de la temporada castellera
323-00170/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la commemoració dels vint-i-
cinc anys de les emissions de Catalunya Informació
323-00171/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la cessió dels titulars dels 
informatius a les emissores municipals
323-00172/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la remodelació de la graella televisiva
323-00173/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les novetats de la graella de la 
nova temporada
323-00174/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el seguiment de la Diada Nacional de Catalunya
323-00175/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la delegació al País Valencià
323-00176/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
destinades a cobrir l’acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de 
juliol de 2017
316-00051/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 69259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

A la Mesa del Parlament de Catalunya
D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 316-
00051/11 a 316-00055/11, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant cinc preguntes, l’Il. Sr. Alejandro Fernández Álvarez, del grup parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, demana informació diversa en relació a la 
cobertura informativa de l’acte que va tenir lloc el 4 de juliol de 2017 al Teatre Na-
cional de Catalunya part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En relació a la informació que demana el grup parlamentari, procedim a deta-
llar-la de manera agrupada.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va procedir a donar cobertura 
informativa pels diferents canals i emissores de la Corporació a l’acte pel què s’in-
teressa el grup parlamentari, atès l’interès informatiu valorat pels professionals de 
la CCMA tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència 
social, valor documental i servei públic, com sempre es fa des dels serveis profes-
sionals de la Corporació.

El desplegament per a la cobertura informativa per part de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals es va fer tot amb personal propi, i va representar de-
dicar-hi, d’acord amb els criteris i procediments habituals d’assignació de recursos, 
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un conjunt de 13 treballadors i treballadores de la CCMA, dedicant-hi un total de 
118,5 hores de treball.

Pel que fa als recursos materials propis, la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals va destinar: 

– 1 Unitat Mòbil amb cinc càmeres.
– 2 furgonetes d’enllaços.
– 1 equip de transmissió mitjançant línies mòbils (motxilla 4G).
Pel que fa a la utilització de recursos aliens, i per necessitats d’una realització 

adequada als estàndards de qualitat dels mitjans públics de la CCMA i per la pròpia 
dinàmica de l’esdeveniment dissenyada pels organitzadors de l’acte, va ser menes-
ter llogar un servei de grua portàtil lleuger per tal de garantir l’esmentat estàndard.

En relació als costos de personal i material aliè d’aquesta cobertura informativa, 
i d’acord amb el detall que es demanen a les preguntes formulades pel grup parla-
mentari, el desglossament és el següent: 

– Personal: 4.596,36 €
– Lloguer grua: 1.120,00 € (empresa Poleshot, SL)

Barcelona, 12 de setembre de 2017
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de recursos 
materials destinats a cobrir l’acte del Teatre Nacional de Catalunya 
del 4 de juliol de 2017
316-00052/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 69259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00051/11.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la propietat dels recursos 
materials que es van emprar per a cobrir l’acte del Teatre Nacional 
de Catalunya del 4 de juliol de 2017
316-00053/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 69259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00051/11.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les hores de treball 
esmerçades per a cobrir l’acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 
de juliol de 2017
316-00054/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 69259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00051/11.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost del desplegament 
per a cobrir l’acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 
2017
316-00055/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 69259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00051/11.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els programes musicals 
emesos en horari nocturn a TV3
316-00056/11

Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 69346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment a les preguntes formulades pels diputats Mireia Boya e 

Busquets i Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular-Crida Constituent, amb número de tramitació 316MBB26071700003.

1. En relació a la petició d’una còpia dels contractes de producció dels diferents 
programes musicals emesos en horari nocturn a TV3, del d’administració entre la 
CCMA i Clipper’s per a la realització dels programes musicals nocturns de TV3 i 
dels contractes de les obres musicals on hi figura Juli Guiu com a autor o coautor i 
estan editades o coeditades per l’editorial de TVC.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no té cap inconve-
nient en facilitar la documentació contractual sol·licitada, però considera que en 
aquests moments no es pot subministrar d’acord amb els motius i consideracions 
que a continuació s’exposen: 

i) Una entitat (des d’ara l’Entitat), d’acord amb allò previst a la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència (des d’ara Llei de Transparència), va formular a 
la CCMA la sol·licitud d’accés d’informació pública número 845BBB26S, l’objecte 
de la qual estava relacionada amb informació diversa sobre l’editora musical de la 
societat filial de la CCMA, («Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA»), 
sol·licitant així mateix còpia del contracte pel qual Ediciones Musicales Clipper’s 
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SL gestiona els drets del catàleg musical de l’esmentada societat i dels contractes de 
producció dels programes de música de matinada del tipus Jazz a l’estudi, Blues a 
l’estudi, Ritmes a l’estudi.

Ediciones Musicales Clipper’s SL va comparèixer a l’expedient com a tercer 
afectat, oposant-se al lliurament dels esmentats contractes a l’Entitat.

La sol·licitud de l’Entitat va ser estimada íntegrament per la CCMA mitjançant 
resolució de 5 de juliol de 2017. Amb data 28 de juliol de 2017 Ediciones Musicales 
Clippers SL va interposar recurs contenciós administratiu contra l’esmentada reso-
lució.

ii) La mateixa Entitat va formular a la CCMA una altre sol·licitud d’accés a in-
formació pública, número C0GP5CGT8, l’objecte del qual està relacionada amb in-
formació i documentació contractual diversa en relació a determinades «sintonies 
–intros-» dels programes de les matinades de les que el Sr. Juli Guiu Marquina figu-
ra com autor segons el buscador del repertori online de la web de Societat General 
d’Autors i Editors.

Ediciones Musicales Clipper’s SL i el Sr. Juli Guiu varen comparèixer a l’expe-
dient com a tercers afectats, oposant-se al lliurament dels esmentats contractes a 
l’Entitat.

Aquesta sol·licitud va ser estimada parcialment per la CCMA mitjançant resolu-
ció de 26 de juliol de 2017, acordant-se el dret de l’Entitat a accedir als contractes 
sol·licitats.

Hores d’ara el termini de dos mesos de què disposa Ediciones Musicales Clippers 
per recórrer l’esmentada resolució encara no ha finalitzat i la CCMA no té constàn-
cia de que aquest recurs s’hagi interposat.

iii) El Grup Parlamentaria de la Candidatura d’Unitat Popular vol accedir als 
mateixos contractes que els sol·licitats per l’Entitat.

En relació a aquest accés cal fer avinent l’article 34.3. de la Llei de Transparèn-
cia, que estableix que «Si la resolució és estimatòria de la sol·licitud i hi ha hagut 
oposició de tercers, l’accés a la informació només es pot fer efectiu una vegada ha 
transcorregut el termini per a interposar recurs contenciós administratiu sense que 
s’hagi formalitzat o, en cas que s’hagi presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat 
de petició de mesures cautelars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint 
l’executivitat de l’acte administratiu» 

Com sigui que les dues resolucions de la CCMA abans indicades estimen les sol-
licituds d’informació de l’Entitat i que Ediciones Musicales Clipper’s SL, com a ter-
cer afectat, es va oposar a la petició d’informació, la CCMA considera, d’acord amb 
la legislació en matèria de transparència, que l’accés a la documentació contractual 
només es pot fer efectiu una vegada hagi transcorregut el termini per interposar re-
curs contenciós administratiu contra les resolucions sense que s’hagi formalitzat o 
hagi estat resolt confirmant el dret a rebre la informació.

D’altra banda, l’article 7 del Reglament del Parlament de Catalunya estableix que 
el dret a la informació per part dels diputats només es pot limitar per la concurrèn-
cia d’alguna de les restriccions que estableix la legislació reguladora del dret d’ac-
cés a la informació pública. En aquest sentit, la CCMA considera que tant el fet de 
que Ediciones Musicales Clipper’s hagi interposat recurs contenciós administratiu 
contra la resolució de la CCMA de 5 de juliol de 2017 com el fet de no tenir en-
cara constància d’haver-se interposat recurs contra la resolució de la CCMA de 26 
de juliol de 2017 és una causa de restricció que limita el dret d’accés dels diputats 
i diputades.

Per tant, el contingut i abast de l’article 34.3 de la Llei de Transparència, en re-
lació amb l’article 7 del Reglament del Parlament de Catalunya, és una de les res-
triccions a les que fa referència l’article 7 del Reglament del Parlament que limita el 
dret a la informació dels diputats, motiu pel s’ha de denegar la petició formulada pel 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent.
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La CCMA durà a terme davant els òrgans jurisdiccionals les accions oportunes 
per tal de verificar si Ediciones Musicales Clipper’s ha formulat recurs contenciós 
administratiu contra la resolució de la CCMA de 26 de juliol de 2017 i, en cas que es 
constati que no l’ha interposat, la CCMA procedirà a fer efectiu el dret dels diputats 
a accedir a la documentació contractual sol·licitada.

2. Quantes i quines obres musicals on hi figura Juli Guiu com a autor o coautor 
estan editades o coeditades per l’editorial de TVC.

Llevat error o omissió involuntària i segons consta a la base de dades de la Soci-
etat General de Autores y Editores, el Sr. Juli Guiu és coautor de sis músiques que 
estan coeditades per l’editorial de TVC. Aquestes músiques mai s’han emès en els 
canals de televisió de la CCMA i els seus títols són: Intro música Armin Deyn; Intro 
música Jazz a l’estudi T2, part; Intro música Jazz a l’estudi T2, part 2; Intro música 
Jazz a l’estudi T2, part 3; Intro música Jazz a l’estudi T2, part 4; Intro música Jazz 
a l’estudi T2, part 5.

3. Quin cost que ha suposat a la CCMA l’externalització de la gestió del catàleg 
de les obres editades per TVC, ja sigui en comissions o pagaments? (anualment des 
del 2010) i les dades de les liquidacions anuals (per les obres emeses durant cada 
any) fetes per l’SGAE a la CCMA des de l’any 2010.

La CCMA entén que aquestes dues preguntes varen ser contestades en el marc 
de la pregunta escrita 316-00048/11, formulada pels mateixos diputats que fan les 
preguntes que ara es contesten, i que a continuació es reprodueixen: 

En relació a les quantitats anuals que la SGAE ha retornat a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, en tant que titular de drets d’edició, per aquests pro-
grames musicals emesos de matinada a TV3, es fa constar la informació següent: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

124.597 324.109 764.826 847.132 718.353 885.191 3.664.208

En relació a les quantitats anuals que la SGAE ha retornat a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, en tant que titular de drets d’edició, per totes les mú-
siques editades per TV3, es fa constar la informació següent: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

284.958 541.874 669.107 979.246 1.035.840 975.381 1.101.793 5.588.199

En relació a les quantitats anuals que la Corporació Catalana de Mitjans Audio- 
visuals ha retornat a l’administrador editorial, en tant que titular dels drets derivats 
de la gestió del catàleg editorial de TV3, exclosos els retorns derivats per altres 
drets, per aquests programes musicals emesos de matinada a TV3, es fa constar la 
informació següent: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

20.770 54.055 127.496 141.217 119.750 147.473 610.761

En relació a les quantitats anuals que la Corporació Catalana de Mitjans Audio- 
visuals ha retornat a l’administrador editorial, en tant que titular dels drets derivats 
de la gestió del catàleg editorial de TV3, exclosos els retorns derivats per altres 
drets, per totes les músiques editades per TV3, es fa constar la informació següent: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

42.272 92.623 113.800 170.085 178.577 170.492 190.793 958.642

4. En relació a l’estudi de quina seria la diferència entre la liquidació anual de 
l’SGAE a la TVC durant aquests darrers anys per les obres de les quals és autor o 
coautor i quina hagués estat la liquidació si no s’haguessin emès els programes mu-
sicals nocturns tenint en compte que per una banda es rebaixarien els ingressos per 
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aquests programes, però per l’altre hi hauria un augment d’ingressos per l’emissió 
de la resta d’obres musicals emeses i editades per la TVC.

La CCMA no disposa de l’estudi sol·licitat, ni dels elements ni de les dades ne-
cessaris per elaborar-lo amb rigor i exactitud.

El Reglament del Parlament de Catalunya reconeix que els diputats i diputades 
tenen dret a accedir a la informació, i a obtenir-ne còpia, de l’Administració de la 
Generalitat, dels organismes, les empreses i les entitats que en depenen. No obstant, 
la CCMA entén que aquest reglament no regula el dret dels diputats i diputades a 
demanar i obtenir l’elaboració informes, estudis o dictàmens. En aquest sentint cal 
fer avinent que l’article 29.2 de la Llei de Transparència disposa que són inadme-
ses a tràmit les sol·licituds d’informació consistents en consultes jurídiques o peti-
cions d’informes o dictàmens, que opera doncs, a criteri de la CCMA, com a res-
tricció que limita el dret a la informació dels diputats i diputades, motiu pel qual la 
CCMA considera que no té el deure d’elaborar l’estudi sol·licitat.

Sense perjudici del que s’ha exposat, els informem que la CCMA té la intenció 
d’elaborar aquest estudi malgrat la seva complexitat, i això en la mesura que sigui 
possible, i en el seu moment els hi faríem arribar.

Barcelona, 15 de setembre de 2017
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la inserció d’anuncis del referèndum en els mitjans 
de la Corporació
322-00180/11

DECAÏMENT

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.09.2017, DSPC-C 521.
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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 el 
percentatge de treballadors sanitaris substituïts entre abril i agost 
del 2017
311-00788/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 68055 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 14.09.2017

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Salut va destinar 10’9 milions d’euros a l’ICS l’abril de 2017 

per tal de cobrir substitucions de professionals sanitaris catalans a l’atenció primària 
i als hospitals catalans.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el percentatge de treballadors sanita-
ris substituïts entre els mesos d’abril i agost de 2017?

Palau del Parlament, 10 d’agost de 2017
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de treballadors sanitaris substituïts entre abril i agost del 
2017
311-00789/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 68056 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 14.09.2017

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Salut va destinar 10’9 milions d’euros a l’ICS l’abril de 2017 

per tal de cobrir substitucions de professionals sanitaris catalans a l’atenció primària 
i als hospitals catalans.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el nombre de treballadors sanitaris 
substituïts entre els mesos d’abril i agost de 2017?

Palau del Parlament, 10 d’agost de 2017
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els diners destinats l’abril de 2017 a cobrir substitucions de 
professionals sanitaris a l’atenció primària i als hospitals
311-00790/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 68057 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 14.09.2017

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Salut va destinar 10’9 milions d’euros a l’ICS l’abril de 2017 

per tal de cobrir substitucions de professionals sanitaris catalans a l’atenció primària 
i als hospitals catalans.

– Quin és el capteniment del Govern sobre els 10’9 milions d’euros destinats a 
substitucions?

Palau del Parlament, 10 d’agost de 2017
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de prevenció, detecció i tractament de la plaga de la xilel·la
311-00791/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 68135 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 14.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb relació amb la plaga coneguda com a Xylella fastidiosa (Well y Raju), 

¿està implementant el Govern de la Generalitat els mecanismes i mesures de detec-
ció, prevenció i tractament d’aquesta plaga previstos al pla de contingència del Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente? En cas afirmatiu, 
¿quines són les mesures adoptades i l’estat de la seva implementació o execució? 
¿quins són els òrgans de la Generalitat de Catalunya responsables?

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
designació d’un equip de direcció d’emergència arran de la plaga de 
la xilel·la
311-00792/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 68136 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 14.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb relació amb la plaga coneguda com a Xylella fastidiosa (Well y Raju), ¿ha 

designat el Govern de la Generalitat de Catalunya l’Equip de Direcció d’Emergència 
previst al pla de contingència del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medioambiente?

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
plans específics d’acció contra la plaga de la xilel·la
311-00793/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 68137 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 14.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb relació amb la plaga coneguda com a Xylella fastidiosa (Well y Raju), ¿ha 

començat a treballar el Govern en algun o alguns plans específics d’acció? En cas 
afirmatiu, ¿quins són i l’estat de la seva implementació?

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
inspeccions dutes a terme arran de la plaga de la xilel·la
311-00794/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 68138 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 14.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb relació amb la plaga coneguda com a Xylella fastidiosa (Well y Raju), ¿ha 

realitzat el Govern alguna inspecció general o de prospeccions específiques? En cas 
afirmatiu, ¿quines són i quin ha estat el resultat d’aquestes?

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l.origen 
dels brots de la plaga de la xilel·la
311-00795/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 68139 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 14.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb relació amb la plaga coneguda com a Xylella fastidiosa (Well y Raju), ¿ha 

detectat preventivament el Govern l’origen d’un possible brot?

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
planificació per la Generalitat de la manifestació del 26 d’agost a 
Barcelona
311-00796/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68182 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 
de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,

– Quin és el capteniment del Govern sobre la planificació i l’organització d’aques-
ta manifestació per part de la Generalitat?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
càrrecs públics de la Generalitat que van participar en la planificació 
de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00797/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68183 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre els càrrecs públics que van participar 

en la planificació i organització d’aquesta manifestació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei 
d’ordre de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00798/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre el servei d’ordre d’aquesta manifes-

tació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
procediment per a dotar de prou personal el servei d’ordre de la 
manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00799/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68185 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre el procediment que es va fer servir 

per disposar dels mitjans humans suficients al servei d’ordre de la manifestació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
organitzacions amb què es va contactar per a organitzar el servei 
d’ordre de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00800/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68186 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre les organitzacions amb què es va con-

tactar per a organitzar el servei d’ordre de la manifestació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
participació de l’Assemblea Nacional Catalana en el servei d’ordre de 
la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00801/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68187 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre la participació de l’Assemblea Nacio- 

nal Catalana en el servei d’ordre de la manifestació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la participació d’Òmnium Cultural en el servei d’ordre de la 
manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00802/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68188 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre la participació d’Òmnium Cultural en 

el servei d’ordre de la manifestació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’actuació dels voluntaris que van participar en l’organització de la 
manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00803/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68189 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre l’actuació dels voluntaris que van par-

ticipar a l’organització d’aquesta manifestació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de 
seguretat de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00804/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68190 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre el pla de seguretat que es va elaborar 

per a aquesta manifestació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’assistència a la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
311-00805/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68191 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre l’assistència a aquesta manifestació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
efectius d’ordre públic que es van desplegar en la manifestació del 
26 d’agost a Barcelona
311-00806/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68192 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre els efectius d’ordre públic que es van 

desplegar durant aquest manifestació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
pancartes, els símbols i les banderes presents en la manifestació del 
26 d’agost a Barcelona
311-00807/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68193 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb relació a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d’agost 

de 2017, de rebuig i condemna dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils,
– Quin és el capteniment del Govern sobre les pancartes, símbols o banderes que 

es van desplegar durant aquesta manifestació?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
presència d’una pancarta d’una determinada opció política a l’Escola 
Saavedra, de Tarragona
311-00808/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 68305 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Este cartel fue colgado el 22 de julio en la Escola Saavedra de Tarragona 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Por qué se permiten pancartas de una determinada opción política en ese centro?
– ¿Qué medidas piensa tomar el Departament d’Ensenyament para evitar que se 

politicen los centros escolares?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
presència de dues estelades a l’Escola Vilademany, d’Aiguaviva 
(Gironès)
311-00809/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 68376 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
A l’escola pública Vilademany, d’Aiguaviva (Girona), hi ha dues estelades pen-

jades.

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament per tenir una escola 
lliure de posicionaments polítics partidistes?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
presència de dues pancartes del «Sí» a l’Escola Lluís Companys, de 
Tordera (Maresme)
311-00810/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 68377 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
A l’escola pública Lluís Companys de Tordera hi ha penjades dues banderes del «Sí».

 

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament per tenir una escola 
lliure de posicionaments polítics partidistes?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
finalitat de l’espot emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir
311-00812/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 68427 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación con el spot emitido en TV3 ayer día 4 de septiembre de 2017 en el 

que aparece una vía ferroviaria que se bifurca con una voz en off que dice: «Vas néi-
xer amb la capacitat de decidir. Hi renunciaràs?», 

– ¿por cuánto tiempo está previsto que se emita dicho spot y con qué frecuencia? 
Se requiere que se detalle el alcance contratado de dichas emisiones.

– ¿cuál es el motivo de este spot y su emisión?
– ¿tiene la consideración de acto de una campaña institucional?
– ¿cuál es la finalidad institucional de dicho spot y de, en su caso, la campaña 

institucional?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’òrgan 
de la Generalitat que ha encarregat l’espot emès per TV3 relatiu a 
la capacitat de decidir, i sobre el procediment i les condicions del 
contracte
311-00813/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 68434 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación con el spot emitido en TV3 ayer día 4 de septiembre de 2017 en el 

que aparece una vía ferroviaria que se bifurca con una voz en off que dice: «Vas néi-
xer amb la capacitat de decidir. Hi renunciaràs?», 

– ¿qué órgano de la Generalitat ha encargado la elaboración de este spot?
– ¿qué procedimiento de contratación se ha utilizado?
– ¿qué empresa ha sido adjudicataria de este contrato?
– ¿se ha utilizado a alguna agencia de comunicación para su realización y/o di-

fusión?
– ¿cuál es el precio de ese contrato?
– ¿qué otras condiciones incluye dicho contrato?
– ¿a cargo de qué partida presupuestaria se ejecutarán los pagos debidos por la 

Generalitat en los respectivos contratos?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·locació d’una pancarta de l’Assemblea Nacional Catalana a la 
façana del Col·legi Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental)
311-00814/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 69227 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El Colegio Santa Isabel (Sant Cugat del Vallés) inició el curso escolar 2017-2018 

con una pancarta de la ANC pidiendo el «sí» en el referéndum en la fachada de su 
edificio.
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– ¿Considera el Departamento de Enseñanza que es correcta la colocación de 
una pancarta partidista en un centro escolar?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adequació a les finalitats del centre educatiu de la col·locació d’una 
pancarta de l’Assemblea Nacional Catalana a la façana del Col·legi 
Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00815/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 69228 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El Colegio Santa Isabel (Sant Cugat del Vallés) inició el curso escolar 2017-2018 

con una pancarta de la ANC pidiendo el «sí» en el referéndum en la fachada de su 
edificio.
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– ¿Considera el Departamento de Enseñanza que la colocación de una pancarta 
partidista es adecuada a las finalidades de un centro educativo?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’obertura d’un expedient per a determinar qui va penjar una pancarta 
de l’Assemblea Nacional Catalana a la façana del Col·legi Santa 
Isabel de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00816/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 69229 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El Colegio Santa Isabel (Sant Cugat del Vallés) inició el curso escolar 2017-2018 

con una pancarta de la ANC pidiendo el «sí» en el referéndum en la fachada de su 
edificio.
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– ¿Se ha iniciado un expediente para determinar quién y en qué circunstancias 
decidió colgar y dejar en la valla del colegio una pancarta partidista?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
manteniment de la neutralitat dels centres educatius
311-00817/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 69230 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El Colegio Santa Isabel (Sant Cugat del Vallés) inició el curso escolar 2017-2018 

con una pancarta de la ANC pidiendo el «sí» en el referéndum en la fachada de su 
edificio.



BOPC 521
22 de setembre de 2017

3.25.10. Preguntes orals en comissió 110

– ¿Qué piensa hacer el Departamento para mantener la neutralidad de los cen-
tros educativos?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·locació d’una pancarta d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi 
Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
311-00818/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 69231 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En la valla del colegio Sant Jordi de Pineda de Mar, hay, como mínimo desde el 

mes de agosto de 2017, un cartel de Òmnium Cultural, claramente identificado con 
los partidos secesionistas.
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– ¿Considera el Departamento de Enseñanza que es correcta la colocación de 
una pancarta partidista en un centro escolar?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adequació a les finalitats del centre educatiu de la col·locació d’una 
pancarta d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de 
Pineda de Mar (Maresme)
311-00819/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 69232 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En la valla del colegio Sant Jordi de Pineda de Mar, hay, como mínimo desde el 

mes de agosto de 2017, un cartel de Òmnium Cultural, claramente identificado con 
los partidos secesionistas.
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– ¿Considera el Departamento de Enseñanza que la colocación de una pancarta 
partidista es adecuada a las finalidades de un centro educativo?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’obertura d’un expedient per a determinar qui va penjar una pancarta 
d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar 
(Maresme)
311-00820/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 69233 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En la valla del colegio Sant Jordi de Pineda de Mar, hay, como mínimo desde el 

mes de agosto de 2017, un cartel de Òmnium Cultural, claramente identificado con 
los partidos secesionistas.
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– ¿Se ha iniciado un expediente para determinar quién y en qué circunstancias 
decidió colgar y dejar en la valla del colegio una pancarta partidista?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’obertura d’un expedient per a determinar qui va penjar una pancarta 
d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar 
(Maresme)
311-00821/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 69234 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 15.09.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En la valla del colegio Sant Jordi de Pineda de Mar, hay, como mínimo desde el 

mes de agosto de 2017, un cartel de Òmnium Cultural, claramente identificado con 
los partidos secesionistas.
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– ¿Se ha iniciado un expediente para determinar quién y en qué circunstancias 
decidió colgar y dejar en la valla del colegio una pancarta partidista?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·locació d’una 
pancarta de l’Assemblea Nacional Catalana a la façana del Col·legi 
Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-10071/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 69235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El Colegio Santa Isabel (Sant Cugat del Vallés) inició el curso escolar 2017-2018 

con una pancarta de la ANC pidiendo el «sí» en el referéndum en la fachada de su 
edificio.
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– ¿Considera el Departamento de Enseñanza que es correcta la colocación de 
una pancarta partidista en un centro escolar?

– ¿Considera el Departamento de Enseñanza que la colocación de una pancarta 
partidista es adecuada a las finalidades de un centro educativo?

– ¿Se ha iniciado un expediente para determinar quién y en qué circunstancias 
decidió colgar y dejar en la valla del colegio una pancarta partidista?

– ¿Qué piensa hacer el Departamento para mantener la neutralidad de los cen-
tros educativos?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·locació d’una 
pancarta d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de 
Pineda de Mar (Maresme)
314-10072/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 69236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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En la valla del colegio Sant Jordi de Pineda de Mar, hay, como mínimo desde el 
mes de agosto de 2017, un cartel de Òmnium Cultural, claramente identificado con 
los partidos secesionistas.

– ¿Considera el Departamento de Enseñanza que es correcta la colocación de 
una pancarta partidista en un centro escolar?

– ¿Considera el Departamento de Enseñanza que la colocación de una pancarta 
partidista es adecuada a las finalidades de un centro educativo?

– ¿Se ha iniciado un expediente para determinar quién y en qué circunstancias 
decidió colgar y dejar en la valla del colegio una pancarta partidista?

– ¿Qué piensa hacer el Departamento para mantener la neutralidad de los cen-
tros educativos?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb 
l’empresa Atomian per a desenvolupar un projecte que automatitzi el 
sistema de processament de documents del Servei Català de la Salut
314-10073/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 69318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 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: 
El passat 30 de juny de 2016, el Ple del Parlament aprovava la Moció 49/XI sobre 

el projecte VISC+, que instava el Govern, entre altres coses, a aturar definitivament 
el projecte de mercantilització de les dades del sistema sanitari anomenat VISC+ i 
també qualsevol mecanisme que hi estigués relacionat, i a promoure un programa 
de gestió de les dades massives en l’àmbit de la sanitat.
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La gestió d’aquest programa havia d’ésser exclusivament pública, liderada per 
l’Aquas i havia d’assegurar que en cap cas aquestes dades sanitàries no se cedirien 
ni es vendrien a empreses privades ni s’utilitzarien amb finalitats comercials.

– Considera el Govern que l’acord signat per la Generalitat de Catalunya amb 
l’empresa Atomian per desenvolupar un projecte que automatitzi el sistema de pro-
cessat de documents del CatSalut s’ajusta al contingut de la Moció 49/XI aprovada 
pel Parlament?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2017
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’execució de les mesures per a millorar la seguretat de la carretera 
B-124 entre Sabadell i Sant Llorenç Savall
314-10074/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 69326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 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: 
Els pressupostos de la Generalitat d’enguany van recollir, via esmena de Cata-

lunya Sí Que Es Pot, una disposició addicional on hi diu « »El Govern dins de les 
previsions pressupostaries pel 2017, dotarà de la partida pressupostària adient per 
executar els projectes de millora de la seguretat de la carretera B-124 entre Saba-
dell-Castellar-Sant Llorenç de Savall.

L’esmena recollia el mandat aprovat set mesos abans, via resolució de la Comis-
sió de Territori del Parlament, sobre els projectes de millora de seguretat que el Go-
vern havia de dur a terme a la carretera B-124 entre Sabadell-Castellar-Sant Llorenç.

Les actuacions mandatades eren: analitzar la possible optimització de la senya-
lització existent de limitació de velocitat, així com la possible millora de l’abalisa-
ment de la carretera B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès; estudiar la possible 
instal·lació de fites cilíndriques com a elements de separació de carrils en el tram 
comprès entre el PK 3,700 i 3,900 de la B-124, situat entre Sabadell i Castellar del 
Vallès, i fer una revisió de l’abalisament i la senyalització dels revolts, així com de 
la senyalització horitzontal i vertical general de la carretera B-124 entre Castellar 
del Vallès i Sant Llorenç Savall.

De totes aquestes actuacions, a data d’avui només s’ha dut a terme una petita ac-
tuació en un tram de 100 metres de longitud a la carretera B-124 a Castellar del Va-
llès, consistent en la col·locació d’unes fites al ratllat zebrat central de la via.

En aquest sentit ens agradaria que des del grup parlamentari de Catalunya Sí 
Que Es Pot preguntem al Conseller de Territori: 

– Quin és el calendari d’execució previst de la resta de mesures aprovades per 
comissió al Parlament i incloses com a compromís també en el pressupost d’aquest 
any?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2017
Marta Ribas Frias, diputada GP CsP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de 
serveis a l’organització SGR SLL Government Relations del 2015 ençà
314-10075/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 69373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern directament, o a través de qualsevol organisme que en depèn, ha 

contractat cap mena de servei a la organització SGR SLL Government Relations des 
de l’exercici 2015, inclòs, ençà?

En cas afirmatiu: 
– Quin ha estat el motiu pel que s’ha contractat?
– Quin ha estat l’organisme contractant?
– Quines han estat la forma i la/les data/es de contractació?
– Quin ha estat l’import i la vigència del contracte?

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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	314-09557/11
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de torns de treball del personal de la Residència i Centre de Dia Mossèn Vidal Aunós, de Barcelona
	314-09558/11
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores d’atenció del servei mèdic de la Residència i Centre de Dia per a Gent Gran Bon Pastor, de Barcelona
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	Resposta del Govern
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Barcelona el 2016
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Girona el 2016
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Lleida el 2016
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Tarragona el 2016
	314-09583/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels accidents de trànsit amb ciclistes implicats el 2016
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Barcelona el 2017
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Girona el 2017
	314-09586/11
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Lleida el 2017
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats a la província de Tarragona el 2017
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels accidents de trànsit amb ciclistes implicats el 2017
	314-09589/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a l’estiu arran de l’increment d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats
	314-09590/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de conscienciació per a disminuir l’increment potencial d’accidents de trànsit amb ciclistes implicats
	314-09591/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització del terme «Espanya» en el web de preinscripció universitària
	314-09595/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme amb relació a les sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a l’empresa Lafarge Cementos
	314-09608/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a l’empresa Lafarge Cementos pels núvols de pols que va emetre el 8 i l’11 de desembre de 2016
	314-09609/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les autoritzacions d’activitats vigents de l’empresa Lafarge Cementos
	314-09610/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços d’estiu dels Mossos d’Esquadra previstos a les comissaries de la costa
	314-09645/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels reforços d’estiu dels Mossos d’Esquadra a les comissaries de la costa
	314-09646/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comissaries d’origen dels mossos d’esquadra que reforcen les comissaries de la costa
	314-09647/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desdoblament de la carretera C-12 al pas per Tortosa (Baix Ebre)
	314-09648/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per haver autoritzat agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra a donar cobertura a enquestadors a l’A-2 els dies 13 i 17 de juny de 2017
	314-09664/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tall al carril ràpid de l’A-2 per a fer enquestes els dies 13 i 17 de juny de 2017
	314-09665/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les condicions laborals dels Mossos d’Esquadra a l’onada de calor en el servei de cobertura als enquestadors a l’A-2 els dies 13 i 17 de juny de 2017
	314-09666/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la priorització de la cobertura als enquestadors per sobre dels controls de trànsit en les tasques dels efectius dels Mossos d’Esquadra a l’A-2 els dies 13 i 17 de juny de 2017
	314-09667/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del desplegament dels Mossos d’Esquadra a l’A-2 els dies 13 i 17 de juny de 2017 per a donar cobertura a enquestadors
	314-09668/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu de les enquestes fetes els dies 13 i 17 de juny de 2017 a l’A-2
	314-09669/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de participació d’efectius dels Mossos d’Esquadra en la cobertura d’enquestes durant els mesos de juny, juliol i agost de 2017
	314-09670/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en procediments de contractació en què participaven entitats amb les quals havia mantingut relacions contractuals
	314-09680/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revelació del conflicte d’interessos del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència al secretari d’Afers Socials i Famílies
	314-09681/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del conflicte d’interessos del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-09682/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració del conflicte d’interessos del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-09683/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del conflicte d’interessos del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-09684/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat en el càrrec del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-09685/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-09686/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del perfil i la trajectòria professional pública del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-09687/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del major dels Mossos d’Esquadra amb relació als agents més joves del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-09745/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a millorar la situació exposada pel major dels Mossos d’Esquadra amb relació als agents més joves del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-09746/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de les declaracions del major dels Mossos d’Esquadra amb relació als agents més joves del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-09748/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència que el major dels Mossos d’Esquadra rectifiqui les seves declaracions amb relació als agents més joves del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-09749/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes per a millorar els itineraris professionals i els temaris formatius de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
	314-09750/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de formació específics avaluats per als mossos d’esquadra
	314-09751/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i l’avaluació de les propostes de millorament fetes pels agents dels Mossos d’Esquadra
	314-09752/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix les declaracions del major dels Mossos d’Esquadra
	314-09753/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de pantalles acústiques a les carreteres C-58, C-33 i C-17 al pas pels barris de la Meridiana i Torre Baró, de Barcelona
	314-09755/11
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les garanties del pluralisme polític
	322-00179/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració entre els mitjans públics dels territoris amb què es comparteixen la llengua, la història 
	322-00181/11
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	322-00182/11
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de cobertura del referèndum d’autodeterminació
	322-00183/11
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	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’emissió de publicitat institucional
	322-00184/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa del Ple del Parlament dels dies 6, 7 i 8 de setembre
	323-00161/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la presència d’Arnaldo Otegui en programes de la televisió pública
	323-00162/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat en els canals de Televisió de Catalunya
	323-00163/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat en els canals de Catalunya Ràdio
	323-00164/11
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	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa de la manifestació pels atemptats del 17 d’agost
	323-00165/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el contingut del programa Preguntes freqüents del 9 de setembre
	323-00166/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu del Ple del Parlament dels dies 6, 7 i 8 de setembre
	323-00168/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els resultats d’audiència de l’estiu
	323-00169/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la temporada castellera
	323-00170/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la commemoració dels vint-i-cinc anys de les emissions de Catalunya Informació
	323-00171/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la cessió dels titulars dels informatius a les emissores municipals
	323-00172/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la remodelació de la graella televisiva
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	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les novetats de la graella de la nova temporada
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	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el seguiment de la Diada Nacional de Catalunya
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	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la delegació al País Valencià
	323-00176/11
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	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de persones destinades a cobrir l’acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017
	316-00051/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de recursos materials destinats a cobrir l’acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017
	316-00052/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la propietat dels recursos materials que es van emprar per a cobrir l’acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017
	316-00053/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les hores de treball esmerçades per a cobrir l’acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017
	316-00054/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost del desplegament per a cobrir l’acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017
	316-00055/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els programes musicals emesos en horari nocturn a TV3
	316-00056/11
	Resposta del president del Consell de Govern



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	2.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la inserció d’anuncis del referèndum en els mitjans de la Corporació
	322-00180/11
	Decaïment



	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 el percentatge de treballadors sanitaris substituïts entre abril i agost del 2017
	311-00788/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors sanitaris substituïts entre abril i agost del 2017
	311-00789/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els diners destinats l’abril de 2017 a cobrir substitucions de professionals sanitaris a l’atenció primària i als hospitals
	311-00790/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de prevenció, detecció i tractament de la plaga de la xilel·la
	311-00791/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la designació d’un equip de direcció d’emergència arran de la plaga de la xilel·la
	311-00792/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans específics d’acció contra la plaga de la xilel·la
	311-00793/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions dutes a terme arran de la plaga de la xilel·la
	311-00794/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l.origen dels brots de la plaga de la xilel·la
	311-00795/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació per la Generalitat de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00796/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els càrrecs públics de la Generalitat que van participar en la planificació de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00797/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei d’ordre de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00798/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment per a dotar de prou personal el servei d’ordre de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00799/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les organitzacions amb què es va contactar per a organitzar el servei d’ordre de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00800/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació de l’Assemblea Nacional Catalana en el servei d’ordre de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00801/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació d’Òmnium Cultural en el servei d’ordre de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00802/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels voluntaris que van participar en l’organització de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00803/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de seguretat de la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00804/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assistència a la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00805/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectius d’ordre públic que es van desplegar en la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00806/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pancartes, els símbols i les banderes presents en la manifestació del 26 d’agost a Barcelona
	311-00807/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presència d’una pancarta d’una determinada opció política a l’Escola Saavedra, de Tarragona
	311-00808/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presència de dues estelades a l’Escola Vilademany, d’Aiguaviva (Gironès)
	311-00809/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presència de dues pancartes del «Sí» a l’Escola Lluís Companys, de Tordera (Maresme)
	311-00810/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de l’espot emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir
	311-00812/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’òrgan de la Generalitat que ha encarregat l’espot emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir, i sobre el procediment i les condicions del contracte
	311-00813/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·locació d’una pancarta de l’Assemblea Nacional Catalana a la façana del Col·legi Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	311-00814/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adequació a les finalitats del centre educatiu de la col·locació d’una pancarta de l’Assemblea Nacional Catalana a la façana del Col·legi Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	311-00815/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’un expedient per a determinar qui va penjar una pancarta de l’Assemblea Nacional Catalana a la façana del Col·legi Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	311-00816/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment de la neutralitat dels centres educatius
	311-00817/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·locació d’una pancarta d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
	311-00818/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adequació a les finalitats del centre educatiu de la col·locació d’una pancarta d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
	311-00819/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’un expedient per a determinar qui va penjar una pancarta d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
	311-00820/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’un expedient per a determinar qui va penjar una pancarta d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
	311-00821/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·locació d’una pancarta de l’Assemblea Nacional Catalana a la façana del Col·legi Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-10071/11
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·locació d’una pancarta d’Òmnium Cultural a la reixa del Col·legi Sant Jordi de Pineda de Mar (Maresme)
	314-10072/11
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb l’empresa Atomian per a desenvolupar un projecte que automatitzi el sistema de processament de documents del Servei Català de la Salut
	314-10073/11
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les mesures per a millorar la seguretat de la carretera B-124 entre Sabadell i Sant Llorenç Savall
	314-10074/11
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de serveis a l’organització SGR SLL Government Relations del 2015 ençà
	314-10075/11
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC






