
TAUL A DE CONT INGUT

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 nombre de pacients 
desplaçats que reben hemodiàlisi a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
311-00033/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’alerta es-
tablert per a casos de retirada de productes de les farmàcies i dels centres sanitaris
311-00034/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de sol·licitar 
el traspàs de la línia ferroviària entre Vandellòs i Tarragona o dels terrenys alliberats
311-00035/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi per a construir 
un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00036/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions fetes per 
a disposar dels terrenys per a construir un corredor de tren tramvia entre Cambrils, 
Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00037/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el consens entre els 
ajuntaments afectats per la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cam-
brils, Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00038/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’algun 
acord, conveni o protocol entre el Ministeri de Foment i els ajuntaments afectats 
per la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aven-
tura i Tarragona
311-00039/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el termini d’execució 
de les obres per a la posada en funcionament del corredor del tren tramvia entre 
Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00040/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les alternatives previs-
tes per al transport entre els municipis afectats pel desmantellament de la línia de 
ferrocarril quan entri en servei la variant de Vandellòs
311-00041/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 26
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data de licitació de 
les obres per a la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, 
Port Aventura i Tarragona
311-00042/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es van desviar diners 
provinents dels fons de liquidat autonòmic per al procés separatista
311-00043/12
Anunci: Antonio Espinosa Cerrato, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import del fons de 
liquiditat autonòmic que presumptament s’ha desviat per al procés de secessió
311-00044/12
Anunci: Antonio Espinosa Cerrato, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions 
del ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
311-00045/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions 
de la comissió permanent de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
311-00046/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les comissions o els 
grups de treball creats per a elaborar propostes d’actuació en l’àmbit judicial el 2017
311-00047/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fase d’elaboració del 
Llibre blanc de l’Administració de justícia a Catalunya
311-00048/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació del Servei 
de Mediació Intraorganitzacional en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
els expedients que ha tramitat
311-00049/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el ple de l’Observa-
tori Català de la Justícia ha elaborat cap informe de treball el 2017
311-00050/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits que s’han 
iniciat per a solucionar els problemes dels conductes de la calefacció i de les altres 
instal·lacions del Complex Educatiu de Tarragona
311-00051/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, juntament amb un altre diputat del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la politització de l’es-
cola pública
311-00052/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat política 
dels centres públics d’educació
311-00053/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es pot considerar 
adoctrinament la presència d’un mural amb el lema «Construïm República» al mur 
de l’Escola Francesc Macià, de Vilassar de Dalt (Maresme)
311-00054/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a garantir la neutralitat política a l’Escola Francesc Macià, de Vilassar de 
Dalt (Maresme)
311-00055/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 35
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i els infor-
mes relatius a l’impacte social de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
311-00056/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els serveis d’atenció 
integral a les víctimes de discriminació o violència per raons d’orientació sexual i 
d’identitat o expressió de gènere
311-00057/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció del res-
pecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família 
en els plans d’acció tutorial i els reglaments de convivència
311-00058/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció del res-
pecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família 
en els centres d’educació d’adults
311-00059/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les polítiques de salut 
pública per a les persones LGBTI
311-00060/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i les inves-
tigacions amb relació a les persones LGBTI
311-00061/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a pro-
moure pràctiques sanitàries o teràpies psicològiques respectuoses amb l’orientació 
sexual i la identitat o l’expressió de gènere
311-00062/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a garan-
tir que la documentació administrativa i els formularia mèdics s’adeqüin als models 
de famílies i a les persones LGBTI
311-00063/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a ga-
rantir la igualtat d’accés de les lesbianes a les tècniques de reproducció assistida
311-00064/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds 
d’accés a les tècniques de reproducció assistida per a lesbianes el 2017
311-00065/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions impulsades 
per a donar suport als adolescents i els joves LGBTI que han marxat de casa per 
maltractaments físics o psicològics
311-00066/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a evitar 
la discriminació de les persones LGBTI a les residències de gent gran
311-00067/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
perquè les víctimes de violència per raons d’orientació sexual i d’identitat o expres-
sió de gènere denunciïn els fets
311-00068/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 43
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els projectes de co-
operació impulsats perquè es defensin i es reconeguin els drets de les persones 
LGBTI en països que no ho fan
311-00069/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures promo-
gudes perquè les empreses desenvolupin plans d’igualtat i no discriminació de les 
persones LGBTI
311-00070/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls d’un distintiu 
per a les empreses que destaquin en polítiques d’igualtat i no discriminació de les 
persones LGBTI
311-00071/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a pro-
moure la inserció laboral de les persones transgènere
311-00072/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de presos 
i treballadors del Centre Penitenciari La Model a la resta de centres penitenciaris
311-00073/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agressions 
a funcionaris de presons registrades el 2017
311-00074/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a fer front l’increment d’agressions als funcionaris de presons
311-00075/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la detecció de casos 
de radicalització islàmica als centres penitenciaris
311-00076/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha revisat a la baixa 
els preus dels economats dels centres penitenciaris els darrers dos anys
311-00077/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de produc-
tes d’higiene íntima femenina en els lots higiènics de les internes dels centres pe-
nitenciaris
311-00078/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència del re-
partiment dels lots d’higiene gratuïts als centres penitenciaris
311-00079/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer 
front al sensellarisme el 2017
311-00080/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer 
front a la manca d’espais d’espera i de treball per als advocats a l’edifici S de la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
311-00081/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 50
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3.25.15. Preguntes per escrit

Preguntes al Govern a respondre per escrit
314-00001/12, 314-00002/12, 314-00003/12, 314-00004/12, 314-00005/12, 314-00006/12, 314-
00007/12, 314-00008/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 9) 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Inspecció de 
Treball en el sector carni en els darrers cinc anys
314-00049/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la taula 
de treball sobre cooperatives de treball associat
314-00050/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions específiques de la 
Inspecció de Treball en el sector carni
314-00051/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades 
per la Inspecció de Treball en el sector carni del 2012 ençà
314-00052/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cooperatives del 
sector carni
314-00053/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la plaça d’un alumne en 
una escola pública i en una escola concertada
314-00054/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes nouvin-
guts acollits per l’escola pública i per l’escola concertada
314-00055/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes amb ne-
cessitats educatives especials acollits per l’escola pública i per l’escola concertada
314-00056/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el punt de desenvolupament en 
què es troba l’Observatori contra la Segregació Escolar
314-00057/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars su-
fragats amb diners públics on s’ha impartit educació financera
314-00058/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han re-
but educació financera
314-00059/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles bressol pú-
bliques
314-00060/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles bressol mu-
nicipals
314-00061/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques en 
escoles bressol
314-00062/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cinc comarques amb més pla-
ces públiques en escoles bressol i les cinc amb menys
314-00063/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa sobre 
els continguts que s’imparteixen a les escoles bressol
314-00064/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les subvencions a es-
coles bressol privades
314-00065/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques per a escoles bressol
314-00066/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges d’Osona en el període 2014-2017
314-00067/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges del Pla d’Urgell en el període 2014-2017
314-00068/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges de la Segarra en el període 2014-2017
314-00069/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges del Bages en el període 2014-2017
314-00070/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges de la Selva en el període 2014-2017
314-00071/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges de la Garrotxa en el període 2014-2017
314-00072/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges del Gironès en el període 2014-2017
314-00073/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges de l’Alt Empordà en el període 2014-2017
314-00074/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes als escorxadors d’Osona en el període 2014-2017
314-00075/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines d’Osona que 
tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el 
període 2014-2017
314-00076/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors d’Osona que te-
nen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el pe-
ríode 2014-2017
314-00077/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines de la Selva 
que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en 
el període 2014-2017
314-00078/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors de la Selva que 
tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el 
període 2014-2017
314-00079/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines del Bages 
que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en 
el període 2014-2017
314-00080/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors del Bages que 
tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el 
període 2014-2017
314-00081/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines de la Segarra 
que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en 
el període 2014-2017
314-00082/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors de la Segarra que 
tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el 
període 2014-2017
314-00083/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a Le Porc Gourmet en el període 2014-2017
314-00084/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presenta-
des pels treballadors de Le Porc Gourmet en el període 2014-2017
314-00085/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients desplaçats 
que reben hemodiàlisi a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
314-00086/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’alerta establert per a 
casos de retirada de productes de les farmàcies i dels centres sanitaris
314-00087/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de sol·licitar el traspàs 
de la línia ferroviària entre Vandellòs i Tarragona o dels terrenys alliberats
314-00088/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a construir un corredor 
de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00089/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes per a disposar 
dels terrenys per a construir un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port 
Aventura i Tarragona
314-00090/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens entre els ajuntaments 
afectats per la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port 
Aventura i Tarragona
314-00091/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun acord, conveni 
o protocol entre el Ministeri de Foment i els ajuntaments afectats per la construc-
ció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00092/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini d’execució de les obres 
per a la posada en funcionament del corredor del tren tramvia entre Cambrils, Sa-
lou, Port Aventura i Tarragona
314-00093/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives previstes per al 
transport entre els municipis afectats pel desmantellament de la línia de ferrocarril 
quan entri en servei la variant de Vandellòs
314-00094/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de licitació de les obres per 
a la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura 
i Tarragona
314-00095/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han desviat diners provinents 
dels fons de liquidat autonòmic per al procés separatista
314-00096/12
Formulació: Antonio Espinosa Cerrato, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del fons de liquiditat auto-
nòmic que presumptament s’ha desviat per al procés de secessió
314-00097/12
Formulació: Antonio Espinosa Cerrato, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals con-
tractats per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00098/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes amb el sistema infor-
màtic per a tramitar la renda garantida de ciutadania del 15 de setembre de 2017 ençà
314-00099/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament del sistema infor-
màtic per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00100/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el sistema infor-
màtic per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00101/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes relatives al 
transport sanitari programat presentades els darrers dos anys
314-00102/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’incidències en el trans-
port sanitari programat dels darrers cinc anys
314-00103/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions al trans-
port sanitari programat dels darrers dos anys
314-00104/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers de 
cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran
314-00105/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de població que atén 
cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran
314-00106/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers 
que hi havia a cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt 
Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
314-00107/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de població atesa en 
cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran 
durant l’estiu del 2017
314-00108/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a les 
urgències hospitalàries de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran 
durant l’estiu del 2017
314-00109/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a les ur-
gències hospitalàries de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran du-
rant l’estiu del 2017
314-00110/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges de cada es-
pecialitat que hi ha a cada centre hospitalari de les regions sanitàries de Lleida i 
de l’Alt Pirineu i Aran
314-00111/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges de cada es-
pecialitat que hi havia a cada centre hospitalari de les regions sanitàries de Lleida 
i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
314-00112/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits hospitalaris i 
sociosanitaris fora de servei que hi havia a les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt 
Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
314-00113/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos per 
metges d’una especialitat diferent de la que corresponia a llur patologia als centres 
hospitalaris de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu 
del 2017
314-00114/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers 
de cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària de Girona
314-00115/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de població que atén 
cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària de Girona
314-00116/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers 
que hi havia a cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària de Girona durant l’es-
tiu del 2017
314-00117/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de població atesa en 
cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
314-00118/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a 
les urgències hospitalàries de la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
314-00119/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a les ur-
gències hospitalàries de la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
314-00120/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges de cada es-
pecialitat que hi ha a cada centre hospitalari de la regió sanitària de Girona
314-00121/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges de cada es-
pecialitat que hi havia a cada centre hospitalari de la regió sanitària de Girona du-
rant l’estiu del 2017
314-00122/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits hospitalaris i so-
ciosanitaris fora de servei que hi havia a la regió sanitària de Girona durant l’estiu 
del 2017
314-00123/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos per 
metges d’una especialitat diferent de la que corresponia a llur patologia als centres 
hospitalaris de la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
314-00124/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera per a les 
visites programades en els centres d’atenció primària del Vallès Occidental el 2017
314-00125/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les especialitats dels centres d’aten-
ció primària del Vallès Occidental el 2017
314-00126/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’atenció 
primària del Vallès Occidental que tenen servei d’urgències
314-00127/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la contractació de 
professionals d’atenció primària el 2017
314-00128/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la contractació de 
professionals de salut mental el 2017
314-00129/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de profes-
sionals sanitaris en els estius del període 2010-2017
314-00130/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels professionals de 
salut mental que s’incorporaran a les plantilles dels centres sanitaris
314-00131/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de l’import donat per 
la Fundació Amancio Ortega per a renovar els equipaments oncològics
314-00132/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca del document de l’acord 
d’adhesió de Gestió i Prestació de Serveis de Salut al conveni laboral de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública
314-00133/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres hospitalaris amb pro-
blemes per a complir el pla de xoc de reducció de les llistes d’espera per manca 
de facultatius
314-00134/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives dels centres hospi-
talaris amb problemes per a complir el pla de xoc de reducció de les llistes d’espera 
per manca de facultatius
314-00135/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius disponibles per a 
complir el pla de xoc de reducció de les llistes d’espera
314-00136/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius necessaris per a 
complir el pla de xoc de reducció de les llistes d’espera
314-00137/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a incre-
mentar el nombre de professionals per a complir el pla de xoc de reducció de les 
llistes d’espera
314-00138/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius necessaris per a 
cobrir les baixes per jubilació del Siscat
314-00139/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius que es preveu in-
corporar als centres del Siscat
314-00140/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de l’horari del consul-
tori de Vallbona d’Anoia
314-00141/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis mèdics del consultori 
de Vallbona d’Anoia que han patit afectacions
314-00142/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per al consultori de 
Vallbona d’Anoia
314-00143/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als veïns de 
Vallbona d’Anoia amb relació al consultori local
314-00144/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits per especialitats 
de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
314-00145/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 100
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits per especialitats 
de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), que estaven en servei el juliol i 
l’agost del 2017
314-00146/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ingressos per espe-
cialitats a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
314-00147/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’altes per especiali-
tats que es van donar a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), el juliol i 
l’agost del 2017
314-00148/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reingressos de l’Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
314-00149/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’urgències que es van 
atendre a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
314-00150/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes tancades a 
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
314-00151/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura de les plantes tanca-
des a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
314-00152/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes tancades que 
hi havia a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
314-00153/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals de 
l’àmbit sanitari vacunats contra la grip els darrers cinc anys
314-00154/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes pel Departament 
de Salut per a fomentar la vacunació contra la grip entre els professionals sanita-
ris el 2017
314-00155/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut ha ator-
gat ajuts a la 10a Fira d’Alimentació i Salut
314-00156/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’una dotació en els 
pressupostos de la Generalitat per a abonar les pagues extraordinàries del 2013 i el 
2014 als treballadors de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00157/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’han can-
viat els estatuts de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00158/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes que s’han de fer als 
hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a l’Hospital Comarcal 
Sant Jaume, de Calella (Maresme), i a l’Hospital Comarcal de Blanes (Selva), per a 
incrementar-ne el nombre de llits
314-00159/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 107
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a posar en fun-
cionament els nous llits dels hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva, de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), i de l’Hospital Co-
marcal de Blanes (Selva)
314-00160/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el problema de tresoreria de la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00161/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment per la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva de pagar els proveïdors en el termini de trenta dies
314-00162/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la inversió 
que necessita l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme)
314-00163/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la inversió prevista per 
a l’Hospital Comarcal de Sant Jaume, de Calella (Maresme)
314-00164/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària de la 
inversió prevista per a l’Hospital Comarcal de Sant Jaume, de Calella (Maresme)
314-00165/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis funcionals en els serveis 
i els professionals de ginecologia en l’àmbit territorial i d’actuació de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva
314-00166/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a posar en fun-
cionament el servei de rehabilitació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00167/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes previstes a Can Xaubet, 
a Calella (Maresme), per a prestar-hi el servei de rehabilitació de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva
314-00168/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el temps 
mitjà d’espera per a les intervencions de cataractes a la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva
314-00169/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el temps 
mitjà d’espera per a les intervencions de pròtesi de maluc a la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva
314-00170/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el temps 
mitjà d’espera per a les intervencions de pròtesi de genoll a la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva
314-00171/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la via-
bilitat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00172/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 113
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data final de validesa dels canvis 
efectuats al setembre del 2017 en la direcció i la composició dels òrgans de govern 
de les empreses públiques i els consorcis del Departament de Salut
314-00173/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del grup de treball 
d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00174/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació del grup de tre-
ball d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00175/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finiment dels treballs del grup 
de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00176/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del treball del grup d’ex-
perts per a tractar l’endometriosi
314-00177/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a 
tractar l’endometriosi a partir de les conclusions del grup de treball d’experts
314-00178/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació de l’execució 
de les obres de la carretera C-51 al pas per Vilardida
314-00179/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’inici de l’execució de 
les obres de la carretera C-51 al pas per Vilardida
314-00180/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de finalització de l’exe-
cució de les obres de la carretera C-51 al pas per Vilardida
314-00181/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de comissions o grups 
de treball per a elaborar propostes d’actuació en l’àmbit judicial el 2017
314-00182/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del ple de 
l’Observatori Català de la Justícia el 2017
314-00183/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la co-
missió permanent de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
314-00184/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase d’elaboració del Llibre blanc 
de l’Administració de justícia a Catalunya
314-00185/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del Servei de Me-
diació Intraorganitzacional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els ex-
pedients que ha tramitat
314-00186/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 120
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat algun informe de 
treball pel ple de l’observatori Català de la Justícia el 2017
314-00187/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites 
en el Cens de desapareguts
314-00188/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites 
en el Cens de desapareguts i informades sobre l’existència del Programa d’identi-
ficació genètica
314-00189/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de citacions per a l’ex-
tracció de mostres biològiques a les persones inscrites en el Cens de desapareguts
314-00190/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’extraccions de mostres 
biològiques fetes dins del Programa d’identificació genètica
314-00191/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mostres del Progra-
ma d’identificació genètica que s’han processat
314-00192/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’identificacions posi-
tives que s’han produït entre les mostres biològiques extretes a persones inscrites 
en el Cens de desapareguts i les restes òssies
314-00193/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el Pla 
de fosses que s’han dut a terme
314-00194/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en marxa previstes 
en el Pla de fosses
314-00195/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el Pla 
de fosses que ja tenen data d’inici programada
314-00196/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació de noves fosses 
més enllà de les previstes en el Pla de fosses del 2017
314-00197/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de fosses documentades 
i la reducció de fosses probables el 2017 amb relació al Pla de fosses
314-00198/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la determinació del nombre de per-
sones a què corresponen les restes òssies trobades en fosses
314-00199/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es deriven els menors 
estrangers no acompanyats
314-00200/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 127
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats
314-00201/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places dels centres 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que es destinen als 
menors estrangers no acompanyats
314-00202/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que hi ha als centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència
314-00203/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que esperen una plaça als centres de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència
314-00204/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs on es deriven els menors 
estrangers no acompanyats mentre esperen una plaça als centres de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-00205/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions en què es troben 
els menors estrangers no acompanyats mentre esperen una plaça als centres de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-00206/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que triga a tutelar els me-
nors estrangers no acompanyats
314-00207/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals que tutelen els 
menors estrangers no acompanyats
314-00208/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits que s’han iniciat per a 
solucionar els problemes dels conductes de la calefacció i de les altres instal·lacions 
del Complex Educatiu de Tarragona
314-00209/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, juntament amb un altre diputat del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la politització de l’escola pública
314-00210/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política dels centres 
públics d’educació
314-00211/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es pot considerar adoctrinament 
la presència d’un mural amb el lema «Construïm República» a l’Escola Francesc Ma-
cià, de Vilassar de Dalt (Maresme)
314-00212/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir la neutralitat política a l’Escola Francesc Macià, de Vilassar de Dalt (Maresme)
314-00213/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 137
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i els informes relatius 
a l’impacte social de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia
314-00214/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’atenció integral a les 
víctimes de discriminació o violència per raons d’orientació sexual i d’identitat o 
expressió de gènere
314-00215/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció del respecte a la di-
versitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els plans 
d’acció tutorial i els reglaments de convivència
314-00216/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció del respecte a la 
diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els cen-
tres d’educació d’adults
314-00217/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de salut pública per 
a les persones LGBTI
314-00218/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i les investigacions amb 
relació a les persones LGBTI
314-00219/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a promoure pràc-
tiques sanitàries o teràpies psicològiques respectuoses amb l’orientació sexual i la 
identitat o l’expressió de gènere
314-00220/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir que la 
documentació administrativa i els formularia mèdics s’adeqüin als models de famí-
lies i a les persones LGBTI
314-00221/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir la igualtat 
d’accés de les lesbianes a les tècniques de reproducció assistida
314-00222/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’accés a 
les tècniques de reproducció assistida per a lesbianes el 2017
314-00223/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions impulsades per a do-
nar suport als adolescents i els joves LGBTI que han marxat de casa per maltrac-
taments físics o psicològics
314-00224/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar la discri-
minació de les persones LGBTI a les residències de gent gran
314-00225/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè les 
víctimes de violència per raons d’orientació sexual i d’identitat o expressió de gè-
nere denunciïn els fets
314-00226/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 145
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de cooperació impul-
sats perquè es defensin i es reconeguin els drets de les persones LGBTI en països 
que no ho fan
314-00227/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures promogudes perquè 
les empreses desenvolupin plans d’igualtat i no discriminació de les persones LGBTI
314-00228/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’un distintiu per a les 
empreses que destaquin en polítiques d’igualtat i no discriminació de les persones 
LGBTI
314-00229/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a promoure la in-
serció laboral de les persones transgènere
314-00230/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de presos i treballadors 
del Centre Penitenciari La Model a la resta de centres penitenciaris
314-00231/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a funcio-
naris de presons registrades el 2017
314-00232/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a fer 
front l’increment d’agressions als funcionaris de presons
314-00233/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de casos de radicalit-
zació islàmica als centres penitenciaris
314-00234/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha revisat a la baixa els preus 
dels economats dels centres penitenciaris els darrers dos anys
314-00235/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de productes d’higiene 
íntima femenina als lots higiènics de les internes dels centres penitenciaris
314-00236/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència del repartiment dels 
lots d’higiene gratuïts als centres penitenciaris
314-00237/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a fer front al sen-
sellarisme el 2017
314-00238/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a fer front a la manca 
d’espais d’espera i de treball per als advocats a l’edifici S de la Ciutat de la Justícia 
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
314-00239/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 152
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els canvis en la governança de la Corpo-
ració els darrers mesos
325-00002/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 152

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la viabilitat econòmica de la Corporació i 
els seus canals de comunicació
325-00003/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 153
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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 
nombre de pacients desplaçats que reben hemodiàlisi a l’Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
311-00033/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides pel 
Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

La Federación Nacional ALCER ha remitido una carta titulada «Caso denega-
ción de plaza en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida», en el que 
explica el caso de Don R.C.T, un ciudadano catalán de 63 años que reside actual-
mente en Granada, en hemodiálisis desde 2016. La carta explica que el paciente 
solicitó plaza en diálisis en Lleida para el mes de junio requiriendo una sesión se-
manal. Según el escrito se le denegó la petición porque el Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova «no ofrece plazas a pacientes en vacaciones». Dicha asociación 
contactó telefónicamente con el centro para explicar el caso. La misma carta explica 
además los múltiples contactos que ha tenido la asociación con el centro, con algún 
profesional miembro del servicio y con el Departament de Salut.

Asimismo, nos aportan la carta escrita por la señora Labordena Barceló, Geren-
te de Atención Ciudadana del Servei Català de la Salut, que con fecha 24 de agosto 
de 2017 dice textualmente: «con fecha 27 de febrero de 2017 se notificó por escrito 
al paciente la no disponibilidad de plazas de hemodiálisis para pacientes portadores 
del VHB de nuestra Región Sanitaria». De igual forma, la carta informaba de una 
vacante por desplazamiento de un paciente VHB y le ofrecían la plaza a partir del 
11 de julio de 2017 con carácter temporal hasta el regreso de dicho paciente.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos pacientes desplazados reciben hemodiálisis en el HUAV de Lleida? 

¿Cuántos en 2017? ¿Y en años anteriores?
– ¿Cuál es el protocolo de asistencia para dichos casos?
– ¿Cuántas solicitudes mediante el SIFCO (autorización sanitaria entre comuni-

dades autónomas) han recibido en el HUAV?
– ¿Cuántos pacientes en diálisis son portadores del VHB? ¿Cuántos atendidos 

durante 2017? ¿Y en años anteriores?
– ¿Se han recibido más peticiones de pacientes desplazados que no se hayan po-

dido atender? ¿Cuántas durante 2017? ¿Y en años anteriores?
– ¿Cómo está la situación en el resto de hospitales catalanes?
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– ¿Tienen constancia de cuántos pacientes catalanes son atendidos por hemo-
diálisis en otras CCAA? ¿Cuántos por cada provincia catalana?

Palacio del Parlamento, 6 de febrero de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol d’alerta establert per a casos de retirada de productes de 
les farmàcies i dels centres sanitaris
311-00034/12

ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides pel 
Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada 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.

Los días 11 y 21 de diciembre de 2017 y el 19 de enero de 2018 la Agencia de Sa-
lud Pública de Cataluña comunica la retirada, en primera instancia de ciertos lotes 
de productos y en segunda de todos los productos de la empresa Lactalis Iberia S.L.  
producidos en la planta de Craon (Francia), por estar asociados a un brote de salmo-
nelosis que ha afectado a niños menores de 6 meses, en concreto 37 casos en Francia 
y un caso en el País Vasco.

Respecto a la última alerta hemos constatado que tanto en el caso de centros de 
distribución como en el de farmacias y Centros de Atención Primaria (CAP), les ha 
llegado primero la alerta por parte de consumidores afectados, que tienen conoci-
miento de la noticia a través de los medios de comunicación el día 18 de enero, y 
posteriormente mediante la información oficial, que no les llega hasta el 19 de ene-
ro, fecha en la que se puede leer también en la web de la propia Agencia.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el protocolo de alerta establecido para este tipo de casos?
– ¿Cuáles son los tiempos y el mecanismo de funcionamiento del sistema de 

alerta rápida?
– ¿A qué centros, entidades y/o empresas llegan los avisos de estas alertas?
– ¿Cuál es el motivo por el que el comunicado llegó a los centros, entidades y 

farmacéuticos antes por los medios de comunicación y a través de sus clientes que 
por el comunicado oficial?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de sol·licitar el traspàs de la línia ferroviària entre Vandellòs  
i Tarragona o dels terrenys alliberats
311-00035/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

El Ministerio de Fomento ha confirmado la entrada en servicio durante el año 
2018 del tramo Vandellós-Tarragona, perteneciente a la línea ferroviaria Valencia- 
Barcelona del denominado Corredor del Mediterráneo. Es una obra largamente es-
perada, y que acumula enormes retrasos desde su inicio.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), formulada mediante la correspon-
diente Resolución de 20 de mayo de 1998, establecía que la solución podía ser am-
bientalmente viable, ’si conlleva el desmantelamiento de la vía actual’, y establecía 
las obras de desmantelamiento como requisito de obligado cumplimiento. Es decir, 
hace prácticamente 20 años que se conoce que en momento en que se pusiera en 
servicio la nueva variante, la vía actual sería desmantelada, tal y como manifiesta 
ahora que hará el Ministerio de Fomento con el fin de cumplir con las exigencias 
de la DIA.

Durante este tiempo se han puesto sobre la mesa diferentes alternativas, pero 
parece que 20 años no han sido suficientes para que las diferentes administraciones 
afectadas llegasen a los acuerdos necesarios para llevarlos a cabo y pudieran traba-
jar con la suficiente antelación para conseguir una transición bien planificada y que 
minimice los inconvenientes para la ciudadanía. Recientemente, en respuesta a una 
pregunta parlamentaria, el Ministerio de Fomento ha comunicado que no existía 
ninguna petición formal para traspasar la línea.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene previsto el Gobierno de la Generalitat solicitar el traspaso de la línea 

Vandellós-Tarragona o de los terrenos liberados por la misma?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018

Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi 
per a construir un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, 
Port Aventura i Tarragona
311-00036/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
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iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En julio de 2016 el Govern de la Generalitat de Catalunya anunciaba la licitación 
del estudio previo para implantar un corredor de tren-tranvía entre Cambrils, Salou, 
Port Aventura y Tarragona. Este estudio, además de proponer el trazado y las carac-
terísticas técnicas y funcionales del tren-tranvía, debía definir y calendarizar las fa-
ses y actuaciones necesarias para implantarlo. El estudio se adjudicó en noviembre 
del mismo año con un plazo de 6 meses, pero poco ha transcendido de su contenido.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el resultado del estudio de la implantación de un corredor de tren-tran-

vía entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona?
– ¿Cuáles serían las fases necesarias para su implantación y los plazos estimados?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
gestions fetes per a disposar dels terrenys per a construir un 
corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura  
i Tarragona
311-00037/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Recientemente, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el Ministerio de 
Fomento ha comunicado que no existía ninguna petición formal para traspasar la 
 actual línea de ferrocarril que discurre por Salou y Cambrils, y que según la corres-
pondiente DIA deberá ser desmantelada una vez entre en servicio la nueva variante 
ferroviaria de Vandellós. Sin embargo, el Govern de la Generalitat de Cataluña ad-
judicó en 2016 un estudio previo para implantar un corredor de tren-tranvía entre 
Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué gestiones ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat encaminadas a 

disponer de los terrenos necesarios para llevar a cabo la solución planteada en el 
mencionado estudio?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
consens entre els ajuntaments afectats per la construcció d’un 
corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i 
Tarragona
311-00038/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al estudio previo para la implantación de un corredor de tren-tranvía 

entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona.
– ¿Cuenta la solución objeto de dicho estudio previo adjudicado con el consenso 

de los ayuntamientos afectados por el proyecto?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’algun acord, conveni o protocol entre el Ministeri de 
Foment i els ajuntaments afectats per la construcció d’un corredor 
de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00039/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al estudio previo para la implantación de un corredor de tren-tranvía 

entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona.
– ¿Tiene conocimiento el Govern de la Generalitat de algún acuerdo, convenio o 

protocolo formalizado entre el Ministerio de Fomento y alguno de los ayuntamien-
tos implicados que afecte a los terrenos necesarios para esta implantación?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
termini d’execució de les obres per a la posada en funcionament  
del corredor del tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura  
i Tarragona
311-00040/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al estudio previo para la implantación de un corredor de tren-tranvía 

entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona.
– En caso de resultar positivo este estudio y contase con el acuerdo de todas las 

administraciones implicadas y con los terrenos disponibles, ¿cuál sería el plazo de 
ejecución de las obras hasta la puesta en servicio del corredor, incluyendo la fabri-
cación de los vehículos?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
alternatives previstes per al transport entre els municipis afectats  
pel desmantellament de la línia de ferrocarril quan entri en servei  
la variant de Vandellòs
311-00041/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué alternativas de transporte tiene previsto ofertar el Govern de la Generali-

tat a las poblaciones afectadas por la línea de ferrocarril que será desmantelada una 
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vez entre en servicio la nueva variante de Vandellós? ¿con qué administraciones han 
sido acordados los servicios alternativos?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
de licitació de les obres per a la construcció d’un corredor de tren 
tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00042/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al estudio previo para la implantación de un corredor de tren-tranvía 

entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona.
– En caso de resultar positivo este estudio y contase con el acuerdo de todas las 

administraciones implicadas y con los terrenos disponibles, ¿en qué fecha estaría el 
Govern de la Generalitat en disposición de licitar las obras?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es 
van desviar diners provinents dels fons de liquidat autonòmic per al 
procés separatista
311-00043/12

ANUNCI: ANTONIO ESPINOSA CERRATO, DEL GP CS

Reg. 349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Antonio Espinosa Cerrato, diputat 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: 
– Són certes les anotacions comptables referents al desviament de diners que 

provenen del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per al procés separatista desta-
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pades pel jutjat número 13 de Barcelona, aparegudes a les caixes de documents que 
els Mossos d’Esquadra van intentar cremar en una incineradora de Sant Adrià de 
Besòs a finals d’octubre de 2017?

– Quant sumen aquests desviaments de fons procedents de l’Estat?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
Antonio Espinosa Cerrato, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
del fons de liquiditat autonòmic que presumptament s’ha desviat per 
al procés de secessió
311-00044/12

ANUNCI: ANTONIO ESPINOSA CERRATO, DEL GP CS

Reg. 350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Antonio Espinosa Cerrato, diputat 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: 
– Quin import del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) ha estat desviat al pro-

cés de secessió ja sigui de forma directa o mitjançant empreses interposades amb la 
finalitat de dificultar la traçabilitat de les partides i la seva investigació?

– Quina ha estat la quantia? Ha esta inferior o superior a la quantia de 250.000 
euros tal com considera el jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, segons infor-
macions aparegudes als mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
Antonio Espinosa Cerrato, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de reunions del ple de l’Observatori Català de la Justícia  
el 2017
311-00045/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, 
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presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas veces se ha reunido en pleno el Observatori Català de la Justícia du-

rante el año 2017?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de reunions de la comissió permanent de l’Observatori 
Català de la Justícia el 2017
311-00046/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas veces se ha reunido la comisión permanente del Observatori Català 

de la Justícia durante el año 2017?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
comissions o els grups de treball creats per a elaborar propostes 
d’actuació en l’àmbit judicial el 2017
311-00047/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Se han creado durante el año 2017 comisiones y/o grupos de trabajo para ela-
borar propuestas de actuación en el ámbito judicial?

– Si es así, ¿cuántas comisiones y/o grupos de trabajo se han creado? ¿qué obje-
tivo tenía cada una de las comisiones y/o grupos de trabajo?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fase 
d’elaboració del Llibre blanc de l’Administració de justícia  
a Catalunya
311-00048/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.

En el año 2015 se reunió el grupo de trabajo Els ciutadans i la Justícia con la 
propuesta de elaboración del Llibre Blanc de l’administració de Justícia a Catalunya.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué momento del proceso de elaboración se encuentra la creación del Lli-

bre Blanc de l’Administració de Justícia a Catalunya?
– ¿Cuándo está prevista su finalización?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
implantació del Servei de Mediació Intraorganitzacional en el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i els expedients que ha tramitat
311-00049/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, 
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presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.

En el año 2015 se reunió el grupo de trabajo El personal al servei de la Admi-
nistració de Justícia y realizó trabajos sobre la gestión de conflictos y creación de 
un Servicio de Mediación Intraorganizacional en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha implantado el Servicio de Mediación Intraorganizacional en el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña?
– En caso afirmativo, ¿cuántos expedientes se han tramitado? ¿cuántos de estos 

han tenido una resolución óptima y cuántos han resultado infructuosos?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el 
ple de l’Observatori Català de la Justícia ha elaborat cap informe de 
treball el 2017
311-00050/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha elaborado algún informe de trabajo por parte del pleno del Observatori 

Català de la Justícia durante el año 2017? Si es así, se solicita copia de los mismos.

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
tràmits que s’han iniciat per a solucionar els problemes dels 
conductes de la calefacció i de les altres instal·lacions del Complex 
Educatiu de Tarragona
311-00051/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP CS

Reg. 511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para 
que les sea respuesta oralmente en comisión.

La antigua Universidad Laboral es actualmente el Complex Educatiu de Tarra-
gona, que está distribuido en dos Institutos: el Instituto Pere Martell y el Instituto 
Cal·lípolis. Esto crea una serie de problemas, muchos derivados de la amplia exten-
sión del complejo, con las complicaciones que ello genera en la gestión por parte del 
Departament d’Ensenyament y la comunicación del mismo con el resto de la ciudad, 
además de los derivados de la cogestión de cada uno de ellos y del Complejo Edu-
cativo. Por otro lado, cabe indicar que el gerente del Complejo falleció en mayo de 
2016, y que desde entonces cumple sus funciones la Directora Territorial de Educa-
ción, sin haber sido cubierto el puesto vacante.

Estos Institutos presentan unos importantes déficits en sus instalaciones, valora-
dos en 4,5 millones de euros. Hasta la fecha tan solo se ha solucionado el problema 
de las pizarras con amianto, ya retiradas a instancias de una iniciativa del Grupo 
Municipal de Ciudadanos. Actualmente, los problemas principales son la calefac-
ción, el sellado de las ventanas, los techos, las bajantes de agua y otros similares.

En estos momentos, el problema más destacado y por el que hay numerosas que-
jas de alumnado y personal de los centros es el del funcionamiento de la calefacción, 
ya que la misma no funciona desde hace tiempo, creando un grave perjuicio de frío 
en esta época. El problema viene de línea que comunica la caldera de la caseta con 
los centros, que está rota y no ha sido cambiada.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han iniciado los trámites correspondientes para solventar el problema de 

los conductos de la calefacción, teniendo en cuenta que nos encontramos en plena 
estación invernal, con los perjuicios que ello genera a todo el personal de los centros 
educativos? En caso afirmativo, ¿cuándo está previsto que finalicen dichos trabajos?

– ¿Se han iniciado los trámites correspondientes para solventar el resto de 
deficien cias de las instalaciones de los centros del Complejo Educativo de Tarrago-
na? En caso afirmativo, ¿cuándo está previsto que finalicen dichos trabajos?

– ¿Está previsto el nombramiento de un nuevo gerente del Complejo para fina-
lizar la situación de encargo de funciones que cumple la Directora de Territorial 
d’Ensenyament desde hace casi dos años?

Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2018
Sonia Sierra Infante, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
politització de l’escola pública
311-00052/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
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.

Al mur exterior de l’escola pública Francesc Macià (Vilassar de Dalt) es pot veu-
re un mural on es llegeix «Construïm República».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta poli-

tització de l’escola pública?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
neutralitat política dels centres públics d’educació
311-00053/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
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.

Al mur exterior de l’escola pública Francesc Macià (Vilassar de Dalt) es pot veu-
re un mural on es llegeix «Construïm República».
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers la neutralitat 

política dels centres públics d’educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es 
pot considerar adoctrinament la presència d’un mural amb el lema 
«Construïm República» al mur de l’Escola Francesc Macià,  
de Vilassar de Dalt (Maresme)
311-00054/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
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.

Al mur exterior de l’escola pública Francesc Macià (Vilassar de Dalt) es pot veu-
re un mural on es llegeix «Construïm República».
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Ensenyament que posicionar-se tan clarament da-

vant d’una posició política que no totes les famílies comparteixen pot ser considerat 
adoctrinament?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir la neutralitat política a l’Escola 
Francesc Macià, de Vilassar de Dalt (Maresme)
311-00055/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
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.

Al mur exterior de l’escola pública Francesc Macià (Vilassar de Dalt) es pot veu-
re un mural on es llegeix «Construïm República».
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per tal de garantir la 

neutralitat política de l’escola Francesc Macià de Vilassar de Dalt?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018

Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
estudis i els informes relatius a l’impacte social de la Llei 11/2014,  
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres  
i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
311-00056/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué estudios e informes ha realizado sobre el impacto social de la ley?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
serveis d’atenció integral a les víctimes de discriminació o violència 
per raons d’orientació sexual i d’identitat o expressió de gènere
311-00057/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué servicios de atención integral a las víctimas de discriminación o vio-

lencia por motivo de orientación sexual, identidad de género o expresión de género 
ofrece la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
introducció del respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat 
de gènere i els models de família en els plans d’acció tutorial i els 
reglaments de convivència
311-00058/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 



BOPC 17
16 de febrer de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 38

– ¿De qué forma se han introducido en los planes de acción tutorial y los regla-
mentos de convivencia de los centros educativos el respeto a la diversidad afectiva y 
sexual, la identidad de género y los diferentes modelos de familia?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
introducció del respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat 
de gènere i els models de família en els centres d’educació d’adults
311-00059/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿De qué forma se ha introducido en los centros de educación de personas adul-

tas el respeto a la diversidad afectiva y sexual, la identidad de género y los diferentes 
modelos de familia?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
polítiques de salut pública per a les persones LGBTI
311-00060/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué políticas de salud pública específicas se realizan para las personas LGTBI?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
estudis i les investigacions amb relació a les persones LGBTI
311-00061/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué estudios e investigaciones se han realizado relacionadas con personas 

LGTBI?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les accions per a promoure pràctiques sanitàries o teràpies 
psicològiques respectuoses amb l’orientació sexual i la identitat  
o l’expressió de gènere
311-00062/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué acciones se han realizado para promover prácticas sanitarias o terapias 

psicológicas lícitas y respetuosas en lo relativo a la orientación sexual, la identidad 
de género y la expresión de género?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions per a garantir que la documentació administrativa i els 
formularia mèdics s’adeqüin als models de famílies i a les persones 
LGBTI
311-00063/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué acciones se han realizado para garantizar que la documentación adminis-

trativa y los formularios médicos se adecuen a la diversidad de modelos de familias 
y a las personas LGTBI?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions per a garantir la igualtat d’accés de les lesbianes a les 
tècniques de reproducció assistida
311-00064/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
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iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué acciones se han realizado para garantizar a las mujeres lesbianas la igual-

dad de acceso a las técnicas de reproducción asistida?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sol·licituds d’accés a les tècniques de reproducció 
assistida per a lesbianes el 2017
311-00065/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Cuántas solicitudes ha habido en 2017 de acceso a las técnicas de reproduc-

ción asistida por parte de mujeres lesbianas? ¿Cuántas de ellas han sido llevadas a 
cabo?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les accions impulsades per a donar suport als adolescents i els 
joves LGBTI que han marxat de casa per maltractaments físics o 
psicològics
311-00066/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué acciones ha impulsado para apoyar a adolescentes y jóvenes LGTBI que 

se hayan ido de casa por maltratos físicos o psicológicos?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions per a evitar la discriminació de les persones LGBTI a les 
residències de gent gran
311-00067/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
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– ¿Qué acciones ha llevado a cabo para velar por la no-discriminación de las per-
sonas LGTBI en residencias de gente mayor?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades perquè les víctimes de violència per raons 
d’orientació sexual i d’identitat o expressió de gènere denunciïn  
els fets
311-00068/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué medidas se han llevado a cabo para promover que las víctimas de violen-

cia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género denuncien 
las discriminaciones?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els projectes de cooperació impulsats perquè es defensin i es 
reconeguin els drets de les persones LGBTI en països que no ho fan
311-00069/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué proyectos de cooperación se han impulsado que defiendan y reconozcan 

los derechos de las personas LGTBI en países donde no los tienen reconocidos?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures promogudes perquè les empreses desenvolupin plans 
d’igualtat i no discriminació de les persones LGBTI
311-00070/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué medidas se han promovido para que las empresas adopten planes de 

igualdad y no-discriminación de las personas LGTBI y muy especialmente de las 
personas transgénero?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls 
d’un distintiu per a les empreses que destaquin en polítiques 
d’igualtat i no discriminació de les persones LGBTI
311-00071/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 



BOPC 17
16 de febrer de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 45 

iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Se ha impulsado un distintivo para las empresas que destaquen en políticas 

de igualdad y no-discriminación de las personas LGTBI? ¿A cuántas empresas ha 
sido concedido?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les accions per a promoure la inserció laboral de les persones 
transgènere
311-00072/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué acciones se han llevado a cabo para promover la inserción laboral de las 

personas transgénero?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
trasllat de presos i treballadors del Centre Penitenciari La Model  
a la resta de centres penitenciaris
311-00073/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valora la Conselleria el trasllat de presos i treballadors del Centre Peni-

tenciari La Model a la resta de centres penitenciaris?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’agressions a funcionaris de presons registrades el 2017
311-00074/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Quantes agressions té registrades la Conselleria a funcionaris de presons corres-

ponents a l’any 2017? Es sol·licita la informació desglossada per centre penitenciari.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a fer front l’increment d’agressions als 
funcionaris de presons
311-00075/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres la Conselleria per afrontar l’augment d’agressions als 

funcionaris de presons de la Generalitat?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
detecció de casos de radicalització islàmica als centres penitenciaris
311-00076/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha detectat el Departament de Justícia algun cas de radicalització islàmica als 

centres penitenciaris catalans? En cas afirmatiu, quants casos en concret? Quines 
mesures ha pres al respecte?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha 
revisat a la baixa els preus dels economats dels centres penitenciaris 
els darrers dos anys
311-00077/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha revisat a la baixa en els últims dos anys el Departament de Justícia els 

preus dels economats als centres penitenciaris per adequar-los a les capacitats dels 
interns?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
inclusió de productes d’higiene íntima femenina en els lots higiènics 
de les internes dels centres penitenciaris
311-00078/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha inclòs el govern en els lots higiènics dels interns dels centres penitenciaris 

els productes d’higiene íntima de primera necessitat per a les dones i que tenen una 
demanda més alta?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
freqüència del repartiment dels lots d’higiene gratuïts als centres 
penitenciaris
311-00079/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina es la freqüència de repartiment dels lots higiènics gratuïts als centres 

penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a fer front al sensellarisme el 2017
311-00080/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures noves s’han pres i quines ja existents s’han reforçat per part 

del Departament d’Afers Socials per fer front a la situació del sensellarisme durant 
l’any 2017?

– Quines mesures té previst prendre durant l’any 2018?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a fer front a la manca d’espais d’espera i de treball  
per als advocats a l’edifici S de la Ciutat de la Justícia de Barcelona  
i l’Hospitalet de Llobregat
311-00081/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha adoptat o té previst adoptar la Conselleria per fer front a la 

situació de manca d’espais d’espera i de treball dignes per als advocats que assistei-
xen a l’edifici S de la Ciutat de la Justícia de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Preguntes al Govern a respondre per escrit
314-00001/12, 314-00002/12, 314-00003/12, 314-00004/12, 314-00005/12, 

314-00006/12, 314-00007/12, 314-00008/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 9)

En el BOPC 9, a les pàgines 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a continuació de l’admissió a tràmit 
de cada pregunta cal afegir l’acord següent:

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides pel 
Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la 
Inspecció de Treball en el sector carni en els darrers cinc anys
314-00049/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes accions ha desenvolupat la Inspecció de Treball en el sector carni en 

els darrers 5 anys? (Desglossar la informació per any i tipus d’acció)

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de la taula de treball sobre cooperatives de treball associat
314-00050/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reunions hi ha hagut de la taula de treball aprovada en la Resolució 

226/XI, sobre les cooperatives de treball associat al Parlament de Catalunya l’abril 
de 2016?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
específiques de la Inspecció de Treball en el sector carni
314-00051/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions específiques ha dut a terme la inspecció de treball en el sec-

tor carni, tal i com es va demanar en la Resolució 226/XI, sobre les cooperatives de 
treball associat aprovada al Parlament de Catalunya l’abril de 2016?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions imposades per la Inspecció de Treball en el sector carni  
del 2012 ençà
314-00052/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sancions s’han imposat des de la Inspecció de treball en el sector carni 

des de 2012? (Desglossar la informació per anys i quantia)

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
cooperatives del sector carni
314-00053/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes cooperatives del sector carni hi ha a Catalunya des del 2012?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la plaça 
d’un alumne en una escola pública i en una escola concertada
314-00054/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quant costa la plaça d’un alumne a l’escola de titularitat pública i la plaça d’un 

alumne a l’escola concertada de titularitat privada?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes nouvinguts acollits per l’escola pública i per l’escola 
concertada
314-00055/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge d’alumnat nouvingut acull l’escola pública i quin percentatge 

acull l’escola concertada de titularitat privada?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes amb necessitats educatives especials acollits per l’escola 
pública i per l’escola concertada
314-00056/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge d’alumnat amb necessitats educatives especials acull l’esco-

la de titularitat pública i quin percentatge l’escola concertada de titularitat privada?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el punt de 
desenvolupament en què es troba l’Observatori contra la Segregació 
Escolar
314-00057/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin punt de desenvolupament es troba l’Observatori contra la Segregació 

Escolar anunciat per la consellera Meritxell Ruiz la passada legislatura?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres escolars sufragats amb diners públics on s’ha impartit 
educació financera
314-00058/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A quants centres escolars de Catalunya sufragats amb diners públics s’ha im-

partit EFEC, l’educació financera?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que han rebut educació financera
314-00059/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes de Catalunya han rebut Educació Financera EFEC fins ara?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
bressol públiques
314-00060/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes escoles bressol de titularitat pública hi ha a Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
bressol municipals
314-00061/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes escoles bressol a Catalunya són municipals?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP



BOPC 17
16 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 57 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques en escoles bressol
314-00062/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places públiques hi ha a Catalunya d’escola bressol?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cinc comarques 
amb més places públiques en escoles bressol i les cinc amb menys
314-00063/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les 5 comarques amb més places públiques d’escola bressol a Ca-

talunya i quines són les 5 comarques que en tenen menys?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
programa sobre els continguts que s’imparteixen a les escoles 
bressol
314-00064/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Existeix un programa fixat sobre quins han de ser els continguts que s’impar-

teixen a les escoles bressol?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
subvencions a escoles bressol privades
314-00065/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants diners reben en subvencions escoles bressol de Catalunya de titularitat 

privada?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques per a 
escoles bressol
314-00066/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Existeixen beques per a escoles bressol a Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges d’Osona en el període 
2014-2017
314-00067/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges de la comarca 

d’Osona els anys 2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges del Pla d’Urgell en el 
període 2014-2017
314-00068/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges de la comarca del 

Pla d’Urgell els anys 2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges de la Segarra en el 
període 2014-2017
314-00069/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges de la comarca de la 

Segarra els anys 2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges del Bages en el període 
2014-2017
314-00070/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges de la comarca del 

Bages els anys 2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges de la Selva en el període 
2014-2017
314-00071/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges de la comarca de la 

Selva els anys 2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges de la Garrotxa en el 
període 2014-2017
314-00072/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges de la comarca de la 

Garrotxa els anys 2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges del Gironès en el període 
2014-2017
314-00073/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges de la comarca del 

Gironès els anys 2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges de l’Alt Empordà  
en el període 2014-2017
314-00074/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges de la comarca de 

l’Alt Empordà els anys 2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes als escorxadors d’Osona en el període 
2014-2017
314-00075/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat als escorxadors d’Osona els anys 

2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges 
porcines d’Osona que tenen obert un expedient sancionador arran 
d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00076/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quines granges porcines de la comarca d’Osona s’han obert expedients san-

cionadors després de la inspecció de treball corresponent els anys 2014, 2015, 2016 
i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors 
d’Osona que tenen obert un expedient sancionador arran d’una 
inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00077/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins escorxadors de la comarca d’Osona s’han obert expedients sancio-

nadors després de la inspecció de treball corresponent els anys 2014, 2015, 2016 i 
2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges 
porcines de la Selva que tenen obert un expedient sancionador arran 
d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00078/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quines granges porcines de la comarca de La Selva s’han obert expedients 

sancionadors després de la inspecció de treball corresponent els anys 2014, 2015, 
2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors 
de la Selva que tenen obert un expedient sancionador arran d’una 
inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00079/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins escorxadors de la comarca de La Selva s’han obert expedients san-

cionadors després de la inspecció de treball corresponent els anys 2014, 2015, 2016 
i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges 
porcines del Bages que tenen obert un expedient sancionador arran 
d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00080/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quines granges porcines de la comarca del Bages s’han obert expedients 

sancionadors després de la inspecció de treball corresponent els anys 2014, 2015, 
2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors 
del Bages que tenen obert un expedient sancionador arran d’una 
inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00081/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins escorxadors de la comarca del Bages s’han obert expedients sancio-

nadors després de la inspecció de treball corresponent els anys 2014, 2015, 2016 i 
2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units



BOPC 17
16 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 67 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges 
porcines de la Segarra que tenen obert un expedient sancionador 
arran d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00082/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quines granges porcines de la comarca de La Segarra s’han obert expe-

dients sancionadors després de la inspecció de treball corresponent els anys 2014, 
2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors de 
la Segarra que tenen obert un expedient sancionador arran d’una 
inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00083/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins escorxadors de la comarca de La Segarra s’han obert expedients san-

cionadors després de la inspecció de treball corresponent els anys 2014, 2015, 2016 
i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a Le Porc Gourmet en el període 2014-
2017
314-00084/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a Le Porc Gourmet els anys 

2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades pels treballadors de Le Porc Gourmet en el 
període 2014-2017
314-00085/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes denúncies hi ha presentades pels treballadors de Le Porc Gourmet els 

anys 2014, 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients desplaçats que reben hemodiàlisi a l’Hospital Arnau de 
Vilanova, de Lleida (Segrià)
314-00086/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado 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.

La Federación Nacional ALCER ha remitido una carta titulada «Caso denega-
ción de plaza en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida», en el que 
explica el caso de Don R.C.T, un ciudadano catalán de 63 años que reside actual-
mente en Granada, en hemodiálisis desde 2016. La carta explica que el paciente 
solicitó plaza en diálisis en Lleida para el mes de junio requiriendo una sesión se-
manal. Según el escrito se le denegó la petición porque el Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova «no ofrece plazas a pacientes en vacaciones». Dicha asociación 
contactó telefónicamente con el centro para explicar el caso. La misma carta explica 
además los múltiples contactos que ha tenido la asociación con el centro, con algún 
profesional miembro del servicio y con el Departament de Salut.

Asimismo, nos aportan la carta escrita por la señora Labordena Barceló, Geren-
te de Atención Ciudadana del Servei Català de la Salut, que con fecha 24 de agosto 
de 2017 dice textualmente: «con fecha 27 de febrero de 2017 se notificó por escrito 
al paciente la no disponibilidad de plazas de hemodiálisis para pacientes portadores 
del VHB de nuestra Región Sanitaria». De igual forma, la carta informaba de una 
vacante por desplazamiento de un paciente VHB y le ofrecían la plaza a partir del 
11 de julio de 2017 con carácter temporal hasta el regreso de dicho paciente.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos pacientes desplazados reciben hemodiálisis en el HUAV de Lleida? 

¿Cuántos en 2017? ¿Y en años anteriores?
– ¿Cuál es el protocolo de asistencia para dichos casos?
– ¿Cuántas solicitudes mediante el SIFCO (autorización sanitaria entre comuni-

dades autónomas) han recibido en el HUAV?
– ¿Cuántos pacientes en diálisis son portadores del VHB? ¿Cuántos atendidos 

durante 2017? ¿Y en años anteriores?
– ¿Se han recibido más peticiones de pacientes desplazados que no se hayan po-

dido atender? ¿Cuántas durante 2017? ¿Y en años anteriores?
– ¿Cómo está la situación en el resto de hospitales catalanes?
– ¿Tienen constancia de cuántos pacientes catalanes son atendidos por hemo-

diálisis en otras CCAA? ¿Cuántos por cada provincia catalana?

Palacio del Parlamento, 6 de febrero de 2018 
Jorge Soler González, diputado GP Cs



BOPC 17
16 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’alerta 
establert per a casos de retirada de productes de les farmàcies i dels 
centres sanitaris
314-00087/12

FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Los días 11 y 21 de diciembre de 2017 y el 19 de enero de 2018 la Agencia de Sa-
lud Pública de Cataluña comunica la retirada, en primera instancia de ciertos lotes 
de productos y en segunda de todos los productos de la empresa Lactalis Iberia S.L.  
producidos en la planta de Craon (Francia), por estar asociados a un brote de salmo-
nelosis que ha afectado a niños menores de 6 meses, en concreto 37 casos en Francia 
y un caso en el País Vasco.

Respecto a la última alerta hemos constatado que tanto en el caso de centros de 
distribución como en el de farmacias y Centros de Atención Primaria (CAP), les ha 
llegado primero la alerta por parte de consumidores afectados, que tienen conoci-
miento de la noticia a través de los medios de comunicación el día 18 de enero, y 
posteriormente mediante la información oficial, que no les llega hasta el 19 de ene-
ro, fecha en la que se puede leer también en la web de la propia Agencia.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el protocolo de alerta establecido para este tipo de casos?
– ¿Cuáles son los tiempos y el mecanismo de funcionamiento del sistema de 

alerta rápida?
– ¿A qué centros, entidades y/o empresas llegan los avisos de estas alertas?
– ¿Cuál es el motivo por el que el comunicado llegó a los centros, entidades y 

farmacéuticos antes por los medios de comunicación y a través de sus clientes que 
por el comunicado oficial?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018 
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
sol·licitar el traspàs de la línia ferroviària entre Vandellòs i Tarragona 
o dels terrenys alliberats
314-00088/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El Ministerio de Fomento ha confirmado la entrada en servicio durante el año 
2018 del tramo Vandellós-Tarragona, perteneciente a la línea ferroviaria Valen-
cia-Barcelona del denominado Corredor del Mediterráneo. Es una obra largamente 
esperada, y que acumula enormes retrasos desde su inicio.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), formulada mediante la correspon-
diente Resolución de 20 de mayo de 1998, establecía que la solución podía ser am-
bientalmente viable, ‘si conlleva el desmantelamiento de la vía actual’, y establecía 
las obras de desmantelamiento como requisito de obligado cumplimiento. Es decir, 
hace prácticamente 20 años que se conoce que en momento en que se pusiera en 
servicio la nueva variante, la vía actual sería desmantelada, tal y como manifiesta 
ahora que hará el Ministerio de Fomento con el fin de cumplir con las exigencias 
de la DIA.

Durante este tiempo se han puesto sobre la mesa diferentes alternativas, pero 
parece que 20 años no han sido suficientes para que las diferentes administraciones 
afectadas llegasen a los acuerdos necesarios para llevarlos a cabo y pudieran traba-
jar con la suficiente antelación para conseguir una transición bien planificada y que 
minimice los inconvenientes para la ciudadanía. Recientemente, en respuesta a una 
pregunta parlamentaria, el Ministerio de Fomento ha comunicado que no existía 
ninguna petición formal para traspasar la línea.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene previsto el Gobierno de la Generalitat solicitar el traspaso de la línea 

Vandellós-Tarragona o de los terrenos liberados por la misma?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a 
construir un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port 
Aventura i Tarragona
314-00089/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En julio de 2016 el Govern de la Generalitat de Catalunya anunciaba la licitación 
del estudio previo para implantar un corredor de tren-tranvía entre Cambrils, Salou, 
Port Aventura y Tarragona. Este estudio, además de proponer el trazado y las carac-
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terísticas técnicas y funcionales del tren-tranvía, debía definir y calendarizar las fa-
ses y actuaciones necesarias para implantarlo. El estudio se adjudicó en noviembre 
del mismo año con un plazo de 6 meses, pero poco ha transcendido de su contenido.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el resultado del estudio de la implantación de un corredor de tren-tran-

vía entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona?
– ¿Cuáles serían las fases necesarias para su implantación y los plazos estimados?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
per a disposar dels terrenys per a construir un corredor de tren 
tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00090/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Recientemente, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el Ministerio de 
Fomento ha comunicado que no existía ninguna petición formal para traspasar la 
 actual línea de ferrocarril que discurre por Salou y Cambrils, y que según la corres-
pondiente DIA deberá ser desmantelada una vez entre en servicio la nueva variante 
ferroviaria de Vandellós. Sin embargo, el Govern de la Generalitat de Cataluña ad-
judicó en 2016 un estudio previo para implantar un corredor de tren-tranvía entre 
Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué gestiones ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat encaminadas a 

disponer de los terrenos necesarios para llevar a cabo la solución planteada en el 
mencionado estudio?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens entre 
els ajuntaments afectats per la construcció d’un corredor de tren 
tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00091/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
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aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al estudio previo para la implantación de un corredor de tren-tranvía 

entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona.
– ¿Cuenta la solución objeto de dicho estudio previo adjudicado con el consenso 

de los ayuntamientos afectados por el proyecto?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència 
d’algun acord, conveni o protocol entre el Ministeri de Foment i 
els ajuntaments afectats per la construcció d’un corredor de tren 
tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00092/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al estudio previo para la implantación de un corredor de tren-tranvía 

entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona.
– ¿Tiene conocimiento el Govern de la Generalitat de algún acuerdo, convenio o 

protocolo formalizado entre el Ministerio de Fomento y alguno de los ayuntamien-
tos implicados que afecte a los terrenos necesarios para esta implantación?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini d’execució 
de les obres per a la posada en funcionament del corredor del tren 
tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00093/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al estudio previo para la implantación de un corredor de tren-tranvía 

entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona.
– En caso de resultar positivo este estudio y contase con el acuerdo de todas las 

administraciones implicadas y con los terrenos disponibles, ¿cuál sería el plazo de 
ejecución de las obras hasta la puesta en servicio del corredor, incluyendo la fabri-
cación de los vehículos?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
previstes per al transport entre els municipis afectats pel 
desmantellament de la línia de ferrocarril quan entri en servei la 
variant de Vandellòs
314-00094/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué alternativas de transporte tiene previsto ofertar el Govern de la Generali-

tat a las poblaciones afectadas por la línea de ferrocarril que será desmantelada una 
vez entre en servicio la nueva variante de Vandellós? ¿con qué administraciones han 
sido acordados los servicios alternativos?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de licitació 
de les obres per a la construcció d’un corredor de tren tramvia entre 
Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00095/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al estudio previo para la implantación de un corredor de tren-tranvía 

entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona.
– En caso de resultar positivo este estudio y contase con el acuerdo de todas las 

administraciones implicadas y con los terrenos disponibles, ¿en qué fecha estaría el 
Govern de la Generalitat en disposición de licitar las obras?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han desviat 
diners provinents dels fons de liquidat autonòmic per al procés 
separatista
314-00096/12

FORMULACIÓ: ANTONIO ESPINOSA CERRATO, DEL GP CS

Reg. 351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Són certes les anotacions comptables referents al desviament de diners que 

provenen del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per al procés separatista desta-
pades pel jutjat número 13 de Barcelona, aparegudes a les caixes de documents que 
els Mossos d’Esquadra van intentar cremar en una incineradora de Sant Adrià de 
Besòs a finals d’octubre de 2017?

– Quant sumen aquests desviaments de fons procedents de l’Estat?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
Antonio Espinosa Cerrato, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del fons de 
liquiditat autonòmic que presumptament s’ha desviat per al procés 
de secessió
314-00097/12

FORMULACIÓ: ANTONIO ESPINOSA CERRATO, DEL GP CS

Reg. 352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin import del Fons de Liquiditat Autonómica (FLA) ha estat desviat al pro-

cés de secessió ja sigui de forma directa o mitjançant empreses interposades amb la 
finalitat de dificultar la traçabilitat de les partides i la seva investigació?

– Quina ha estat la quantia? Ha esta inferior o superior a la quantia de 250.000 
euros tal com considera el jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, segons infor-
macions aparegudes als mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
Antonio Espinosa Cerrato, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals contractats per a implantar la renda garantida  
de ciutadania
314-00098/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de professionals que s’han contractat per a la implantació 

de la renda garantida de ciutadania i quines són les oficines de destí on desenvolu-
pen la seva tasca?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes amb 
el sistema informàtic per a tramitar la renda garantida de ciutadania 
del 15 de setembre de 2017 ençà
314-00099/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els problemes que han sorgit amb el sistema informàtic per a la tra-

mitació de la renda garantida de ciutadania des del 15 de setembre fins avui?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament del 
sistema informàtic per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00100/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com s’ha desplegat el sistema informàtic per a la implantació de la renda ga-

rantida de ciutadania arreu del territori?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el 
sistema informàtic per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00101/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines incidències s’han trobat en el sistema informàtic per a la implantació 

de la renda garantida de ciutadania?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
queixes relatives al transport sanitari programat presentades els 
darrers dos anys
314-00102/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes queixes relatives al transport sanitari programat s’han presentat du-

rant els darrers dos anys?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’incidències en el transport sanitari programat dels darrers cinc 
anys
314-00103/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes incidències en el transport sanitari programat s’han produït durant els 

darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions al transport sanitari programat dels darrers dos anys
314-00104/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions del transport sanitari programat s’han produït durant els 

darrers dos anys?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges i infermers de cada àrea bàsica de salut de les regions 
sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran
314-00105/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants metges i infermers hi ha en cada àrea bàsica de salut de les regions sa-

nitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de 
població que atén cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries 
de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran
314-00106/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la mitjana de població atesa en cada àrea bàsica de salut de les re-

gions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges i infermers que hi havia a cada àrea bàsica de salut de les 
regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu  
del 2017
314-00107/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants metges i infermers hi ha en cada àrea bàsica de salut de les regions sa-

nitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de 
població atesa en cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries 
de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
314-00108/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la mitjana de població atesa en cada àrea bàsica de salut de les re-

gions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos a les urgències hospitalàries de les regions 
sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
314-00109/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients han estat atesos a les urgències hospitalàries de les regions sa-

nitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà 
d’espera a les urgències hospitalàries de les regions sanitàries de 
Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
314-00110/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la mitjana d’espera a les urgències hospitalàries de les regions sanità-

ries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges de cada especialitat que hi ha a cada centre hospitalari de 
les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran
314-00111/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants metges per especialitats hi ha en cadascun dels centres hospitalaris de 

les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges de cada especialitat que hi havia a cada centre hospitalari de 
les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu 
del 2017
314-00112/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants metges per especialitats hi havia en cadascun dels centres hospitalaris 

de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant els mesos d’estiu 
del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits 
hospitalaris i sociosanitaris fora de servei que hi havia a les regions 
sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
314-00113/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants llits hospitalaris i sociosanitaris fora de servei hi havia a les regions sa-

nitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos per metges d’una especialitat diferent de la que 
corresponia a llur patologia als centres hospitalaris de les regions 
sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
314-00114/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients han estat atesos per metges d’especialitat diferent a la de la 

seva patologia en els centres hospitalaris de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt 
Pirineu i Aran durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units



BOPC 17
16 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 85 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges i infermers de cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària 
de Girona
314-00115/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants metges i infermers hi ha en cada àrea bàsica de salut de la regió sani-

tària de Girona?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de 
població que atén cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària de 
Girona
314-00116/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la mitjana de població atesa en cada àrea bàsica de salut de la regió 

sanitària de Girona?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges i infermers que hi havia a cada àrea bàsica de salut de la 
regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
314-00117/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants metges i infermers hi havia en cada àrea bàsica de salut de la regió sa-

nitària de Girona durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de 
població atesa en cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària de 
Girona durant l’estiu del 2017
314-00118/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la mitjana de població atesa en cada àrea bàsica de salut de la 

regió sanitària de Girona durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos a les urgències hospitalàries de la regió sanitària  
de Girona durant l’estiu del 2017
314-00119/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients han estat atesos a les urgències hospitalàries de la regió sani-

tària de Girona durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà 
d’espera a les urgències hospitalàries de la regió sanitària de Girona 
durant l’estiu del 2017
314-00120/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la mitjana d’espera a les urgències hospitalàries de la regió sa-

nitària de Girona durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units



BOPC 17
16 de febrer de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges de cada especialitat que hi ha a cada centre hospitalari  
de la regió sanitària de Girona
314-00121/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants metges per especialitats hi ha en cadascun dels centres hospitalaris de 

la regió sanitària de Girona?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges de cada especialitat que hi havia a cada centre hospitalari  
de la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
314-00122/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants metges per especialitats hi havia en cadascun dels centres hospitalaris 

de la regió sanitària de Girona durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits 
hospitalaris i sociosanitaris fora de servei que hi havia a la regió 
sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
314-00123/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants llits hospitalaris i sociosanitaris fora de servei hi havia a la regió sani-

tària de Girona durant els mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos per metges d’una especialitat diferent de la que 
corresponia a llur patologia als centres hospitalaris de la regió 
sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
314-00124/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients han estat atesos per metges d’especialitat diferent a la de la 

seva patologia en els centres hospitalaris de la regió sanitària de Girona durant els 
mesos d’estiu del 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà 
d’espera per a les visites programades en els centres d’atenció 
primària del Vallès Occidental el 2017
314-00125/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la mitjana de temps d’espera per a visites programades en els 

centres d’atenció primària del Vallès Occidental durant l’any 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les especialitats 
dels centres d’atenció primària del Vallès Occidental el 2017
314-00126/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les especialitats que hi havia en els centres d’atenció primària del 

Vallès Occidental durant l’any 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’atenció primària del Vallès Occidental que tenen servei 
d’urgències
314-00127/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres d’atenció primària hi ha al Vallès Occidental amb servei d’ur-

gències?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la 
contractació de professionals d’atenció primària el 2017
314-00128/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’increment de contractació de professionals d’atenció primària 

durant l’any 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la 
contractació de professionals de salut mental el 2017
314-00129/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’increment de contractació de professionals de salut mental du-

rant l’any 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de professionals sanitaris en els estius del període 2010-2017
314-00130/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’evolució del nombre de professionals sanitaris per a cada estiu 

del període 2010-2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels 
professionals de salut mental que s’incorporaran a les plantilles dels 
centres sanitaris
314-00131/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la distribució prevista dels professionals de salut mental que s’incor-

poraran a les plantilles dels centres sanitaris?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
l’import donat per la Fundació Amancio Ortega per a renovar els 
equipaments oncològics
314-00132/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la distribució per centres i per material de l’import donat per la Fun-

dació Amancio Ortega per a renovar equipaments oncològics?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca del 
document de l’acord d’adhesió de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut al conveni laboral de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
314-00133/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’al·legació que Gestió i Prestació de Serveis de Salut fa de la manca 

d’un document que sustenti l’acord d’adhesió al conveni laboral de la Xarxa Hospi-
talària d’Utilització Pública?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
hospitalaris amb problemes per a complir el pla de xoc de reducció 
de les llistes d’espera per manca de facultatius
314-00134/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els centres hospitalaris amb problemes per a acomplir el pla de xoc 

de reducció de llistes d’espera per manca de facultatius?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives dels 
centres hospitalaris amb problemes per a complir el pla de xoc de 
reducció de les llistes d’espera per manca de facultatius
314-00135/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les alternatives dels centres hospitalaris amb problemes per a 

acomplir el pla de xoc de reducció de llistes d’espera per manca de facultatius?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius 
disponibles per a complir el pla de xoc de reducció de les llistes 
d’espera
314-00136/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els facultatius disponibles per a acomplir el pla de xoc de reducció 

de llistes d’espera?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius 
necessaris per a complir el pla de xoc de reducció de les llistes 
d’espera
314-00137/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els facultatius necessaris per a acomplir el pla de xoc de reducció 

de llistes d’espera?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a incrementar el nombre de professionals per a complir 
el pla de xoc de reducció de les llistes d’espera
314-00138/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les mesures previstes per a incrementar el nombre de professionals 

per a acomplir el pla de xoc de reducció de llistes d’espera?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius 
necessaris per a cobrir les baixes per jubilació del Siscat
314-00139/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els facultatius necessaris per a cobrir les baixes per jubilació del 

Siscat?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius que 
es preveu incorporar als centres del Siscat
314-00140/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els facultatius que es preveu incorporar als centres del Siscat?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de 
l’horari del consultori de Vallbona d’Anoia
314-00141/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la reducció de l’horari del consultori de Vallbona d’Anoia?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis mèdics 
del consultori de Vallbona d’Anoia que han patit afectacions
314-00142/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els serveis mèdics del consultori de Vallbona d’Anoia que han patit 

afectacions?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per al 
consultori de Vallbona d’Anoia
314-00143/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les previsions que té el Govern respecte al consultori de Vallbona 

d’Anoia?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada als veïns de Vallbona d’Anoia amb relació al consultori local
314-00144/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la informació que s’ha donat als veïns de Vallbona d’Anoia en relació 

a les afectacions i les previsions respecte al consultori local?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits 
per especialitats de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
314-00145/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants llits per especialitats hi ha a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida 

(Segrià)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits 
per especialitats de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), 
que estaven en servei el juliol i l’agost del 2017
314-00146/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants llits hi havia en servei els mesos de juliol i agost del 2017 per especia-

litats a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’ingressos per especialitats a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià), el juliol i l’agost del 2017
314-00147/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants ingressos per especialitats va haver els mesos de juliol i agost del 2017 

a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’altes 
per especialitats que es van donar a l’Hospital Arnau de Vilanova, de 
Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
314-00148/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes altes per especialitats es van donar els mesos de juliol i agost de 2017 

a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (Segrià)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reingressos de 
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 
2017
314-00149/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants reingressos va haver els mesos de juliol i agost del 2017 a l’Hospital Ar-

nau de Vilanova, de Lleida (Segrià)? Quin és el percentatge dels reingressos?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’urgències que es van atendre a l’Hospital Arnau de Vilanova,  
de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
314-00150/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes urgències es van atendre durant els mesos de juliol i agost del 2017 a 

l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
plantes tancades a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
314-00151/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes plantes tancades parcialment o totalment hi ha a l’Hospital Arnau de 

Vilanova, de Lleida (Segrià)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura de les 
plantes tancades a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
314-00152/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió que té el Govern per la reobertura de les plantes tancades 

parcialment o totalment a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
plantes tancades que hi havia a l’Hospital Arnau de Vilanova, de 
Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
314-00153/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes plantes tancades parcialment o totalment hi havia els mesos de juliol 

i agost del 2017 a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
professionals de l’àmbit sanitari vacunats contra la grip els darrers 
cinc anys
314-00154/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el percentatge de professionals de l’àmbit sanitari que s’ha vacunat 

contra la grip els darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes 
pel Departament de Salut per a fomentar la vacunació contra la grip 
entre els professionals sanitaris el 2017
314-00155/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha fet el Departament de Salut per a fomentar la vacunació 

contra la grip dels professionals sanitaris el 2017?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Salut ha atorgat ajuts a la 10a Fira d’Alimentació i Salut
314-00156/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha atorgat el Departament de Salut ajuts a la desena Fira d’Alimentació i Sa-

lut?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’una 
dotació en els pressupostos de la Generalitat per a abonar les 
pagues extraordinàries del 2013 i el 2014 als treballadors de la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00157/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió té el Govern per incloure en els pressupostos de la Generalitat 

una dotació per a pagar el deute de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014 als 
treballadors de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no s’han canviat els estatuts de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva
314-00158/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals no s’han canviat els estatuts de la Corporació 

de Salut del Maresme i la Selva?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes que 
s’han de fer als hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i 
la Selva, a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), 
i a l’Hospital Comarcal de Blanes (Selva), per a incrementar-ne el 
nombre de llits
314-00159/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines reformes s’han de fer als hospitals de la Corporació de Salut del Mares-

me i la Selva, a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella, i a l’Hospital Comarcal 
de Blanes, per a incrementar-ne el nombre de llits?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a 
posar en funcionament els nous llits dels hospitals de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva, de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, 
de Calella (Maresme), i de l’Hospital Comarcal de Blanes (Selva)
314-00160/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst per a la posada en funcionament dels nous llits 

dels hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l’Hospital Comarcal 
Sant Jaume, de Calella, i l’Hospital Comarcal de Blanes?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el problema de 
tresoreria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00161/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el problema de tresoreria de la Corporació de Salut del Maresme i la 

Selva?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment per 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva de pagar els proveïdors 
en el termini de trenta dies
314-00162/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’incompliment per part de la Corporació de Salut del Maresme i la 

Selva de pagar els proveïdors en el termini de trenta de dies?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a la inversió que necessita l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme)
314-00163/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la data prevista per a fer la inversió que necessita l’Hospital Comarcal 

Sant Jaume, de Calella (Maresme)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la 
inversió prevista per a l’Hospital Comarcal de Sant Jaume, de Calella 
(Maresme)
314-00164/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’import de la inversió prevista a l’Hospital Comarcal de Sant Jaume, 

de Calella (Maresme)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària de la inversió prevista per a l’Hospital Comarcal  
de Sant Jaume, de Calella (Maresme)
314-00165/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la partida pressupostària que cobrirà la inversió prevista a l’Hospital 

Comarcal de Sant Jaume, de Calella (Maresme)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis funcionals 
en els serveis i els professionals de ginecologia en l’àmbit territorial i 
d’actuació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00166/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins canvis funcionals hi ha en els serveis i professionals de ginecologia en 

l’àmbit territorial i d’actuació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a posar en funcionament el servei de rehabilitació de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva
314-00167/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la data prevista per la posada en funcionament del servei de rehabili-

tació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes 
previstes a Can Xaubet, a Calella (Maresme), per a prestar-hi el 
servei de rehabilitació de la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva
314-00168/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les reformes previstes a Can Xaubet, a Calella (Maresme), per a 

prestar-hi el servei de rehabilitació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
reduir el temps mitjà d’espera per a les intervencions de cataractes  
a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00169/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previst el Govern per a reduir el temps mitjà d’espera per 

a les intervencions de cataractes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
reduir el temps mitjà d’espera per a les intervencions de pròtesi de 
maluc a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00170/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previst el Govern per a reduir el temps mitjà d’espera per 

a les intervencions de pròtesi de maluc de la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
reduir el temps mitjà d’espera per a les intervencions de pròtesi de 
genoll a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00171/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previst el Govern per a reduir el temps mitjà d’espera per 

a les intervencions de pròtesi de genoll de la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la viabilitat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00172/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previst el Govern per a garantir la sostenibilitat del Consor-

ci de Salut del Maresme i la Selva?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data final de 
validesa dels canvis efectuats al setembre del 2017 en la direcció i 
la composició dels òrgans de govern de les empreses públiques i els 
consorcis del Departament de Salut
314-00173/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la data final de validesa dels canvis efectuats al setembre del 2017 

en la direcció i la composició dels òrgans de govern de les empreses públiques i els 
consorcis del Departament de Salut?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del 
grup de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00174/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la composició del grup de treball d’experts creat pel Departament de 

Salut per a abordar i tractar l’endometriosi?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació 
del grup de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00175/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la data de creació pel Departament de Salut del grup de treball d’ex-

perts per a abordar i tractar l’endometriosi?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finiment dels 
treballs del grup de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00176/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el finiment dels treballs del grup de treball d’experts creat pel Depar-

tament de Salut per a abordar i tractar l’endometriosi?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del treball 
del grup d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00177/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el resultat dels treballs del grup de treball d’experts creat pel Departa-

ment de Salut per a abordar i tractar l’endometriosi?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
adoptarà per a tractar l’endometriosi a partir de les conclusions del 
grup de treball d’experts
314-00178/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la concreció de mesures que té el Govern per a abordar i tractar l’en-

dometriosi a partir del treball del grup d’experts creat pel Departament de Salut?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
de l’execució de les obres de la carretera C-51 al pas per Vilardida
314-00179/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El 27 d’abril de 2016 la Comissió de Territori va aprovar la Resolució 100/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51 on 
s’instava el Govern a acabar les obres de la carretera C-51 entre els punts quilomè-
trics 24,300 i 26,800, al pas per Vilardida (Alt Camp). Aquestes obres encara no 
s’han executat. És per aquest motiu que interessa saber a aquestes diputades i al seu 
grup parlamentari: 

– En quin punt de tramitació administrativa es troba l’execució de les obres de la 
C-51 al seu pas per Vilardida, entre els punts quilomètrics 24,300 i 26,800?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’inici de 
l’execució de les obres de la carretera C-51 al pas per Vilardida
314-00180/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El 27 d’abril de 2016 la Comissió de Territori del Parlament va aprovar la Reso-
lució 100/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acabament de les obres de la car-
retera C-51 on s’instava el Govern a acabar les obres de la carretera C-51 entre els 
punts quilomètrics 24,300 i 26,800, al pas per Vilardida (Alt Camp). Aquestes obres 
encara no s’han executat. És per aquest motiu que interessa saber a aquestes diputa-
des i al seu grup parlamentari: 
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– Quan té previst el Govern iniciar les obres de la carretera C-51, al seu pas per 
Vilardida, entre els punts quilomètrics 24,300 i 26,800?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
finalització de l’execució de les obres de la carretera C-51 al pas  
per Vilardida
314-00181/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El 27 d’abril de 2016 la Comissió de Territori del Parlament va aprovar la Reso-
lució 100/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acabament de les obres de la car-
retera C-51 on s’instava el Govern a acabar les obres de la carretera C-51 entre els 
punts quilomètrics 24,300 i 26,800, al pas per Vilardida (Alt Camp). Aquestes obres 
encara no s’han executat. És per aquest motiu que interessa saber a aquestes diputa-
des i al seu grup parlamentari: 

– Quan té previst el Govern finalitzar les obres de la carretera C-51, al seu pas 
per Vilardida, entre els punts quilomètrics 24,300 i 26,800?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de 
comissions o grups de treball per a elaborar propostes d’actuació  
en l’àmbit judicial el 2017
314-00182/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han creado durante el año 2017 comisiones y/o grupos de Trabajo para ela-

borar propuestas de actuación en el ámbito judicial?
– Si es así, ¿cuántas comisiones y/o grupos de trabajo se han creado? ¿qué obje-

tivo tenía cada una de las comisiones y/o grupos de trabajo?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions del ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
314-00183/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas veces se ha reunido en pleno el Observatori Català de la Justícia du-

rante el año 2017?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de la comissió permanent de l’Observatori Català de la 
Justícia el 2017
314-00184/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuántas veces se ha reunido la comisión permanente del Observatori Català 
de la Justícia durante el año 2017?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase d’elaboració 
del Llibre blanc de l’Administració de justícia a Catalunya
314-00185/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En el año 2015 se reunió el grupo de trabajo Els ciutadans i la Justícia con la 
propuesta de creación del Llibre Blanc de l’administració de Justícia a Catalunya.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué momento del proceso de elaboración se encuentra la creación del Lli-

bre Blanc de l’administració de Justícia a Catalunya?
– ¿Cuándo está prevista su finalización?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del 
Servei de Mediació Intraorganitzacional del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i els expedients que ha tramitat
314-00186/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En el año 2015 se reunió el grupo de trabajo El personal al servei de la admi-
nistració de Justícia y realizó trabajos sobre la gestión de conflictos y creación de 
un Servicio de Mediación Intraorganizacional en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha implantado el Servicio de Mediación Intraorganizacional en el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña?
– En caso afirmativo, ¿cuántos expedientes se han tramitado? ¿cuántos de estos 

han tenido una resolución óptima y cuántos han resultado infructuosos?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat 
algun informe de treball pel ple de l’observatori Català de la Justícia 
el 2017
314-00187/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha elaborado algún informe de trabajo por parte del pleno del Observatori 

Català de la Justícia durante el año 2017? Si es así, se solicita copia de los mismos.

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones inscrites en el Cens de desapareguts
314-00188/12

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

Reg. 470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació al Programa d’Identificació Genètica de desapareguts durant la  Guerra 
Civil i la dictadura franquista. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

Fascicle quart
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– Quin és el nombre de persones inscrites al Cens de desapareguts del Departa-
ment, a data 1/2/2018?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones inscrites en el Cens de desapareguts i informades sobre 
l’existència del Programa d’identificació genètica
314-00189/12

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

Reg. 471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació al Programa d’Identificació Genètica de desapareguts durant la Guer-
ra Civil i la dictadura franquista. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quantes de les persones inscrites al Cens de desapareguts del Departament 
han estat informades per la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament, a data 1/2/2018, sobre l’existència del programa d’identificació genètica 
de la Generalitat?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
citacions per a l’extracció de mostres biològiques a les persones 
inscrites en el Cens de desapareguts
314-00190/12

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

Reg. 472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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En relació al Programa d’Identificació Genètica de desapareguts durant la Guer-
ra Civil i la dictadura franquista. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el nombre de citacions personals per a l’extracció de mostres biolò-
giques a les persones inscrites al Cens de desapareguts del Departament, a data 
1/2/2018?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’extraccions de mostres biològiques fetes dins del Programa 
d’identificació genètica
314-00191/12

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

Reg. 473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació al Programa d’identificació genètica de desapareguts durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre d’extraccions de mostres biològiques realitzades dins el Pro-
grama d’identificació genètica de la Generalitat, a data 1/2/2018?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mostres del Programa d’identificació genètica que s’han processat
314-00192/12

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

Reg. 474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació al Programa d’identificació genètica de desapareguts durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes de les mostres del Programa d’identificació genètica de la Generalitat 
s’han tractat i processat, a data 1/2/2018?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’identificacions positives que s’han produït entre les mostres 
biològiques extretes a persones inscrites en el Cens de desapareguts 
i les restes òssies
314-00193/12

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

Reg. 475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació al Programa d’identificació genètica de desapareguts durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes identificacions positives (alta probabilitat de parentesc), s’han produït 
a data 1/2/2018, entre les mostres biològiques extretes a persones inscrites al Cens 
de desapareguts, i les restes òssies humanes dipositades al Memorial de Les Cam-
posines (La Fatarella), o provinents d’altres indrets?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes en el Pla de fosses que s’han dut a terme
314-00194/12

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

Reg. 479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes de les actuacions en fosses previstes al Pla de fosses de 2017 s’han dut 

a terme, a data 1/2/2018? En concret, quines de les actuacions previstes s’han dut a 
terme?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en 
marxa previstes en el Pla de fosses
314-00195/12

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

Reg. 480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes de les actuacions en fosses previstes al Pla de fosses de 2017 estan 

en marxa, a data 1/2/2018? En concret, quines de les actuacions previstes estan en 
marxa?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes en el Pla de fosses que ja tenen data d’inici programada
314-00196/12

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

Reg. 481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes de les actuacions en fosses previstes al Pla de fosses de 2017, i pen-

dents encara, tenen ja una data d’inici programada, a data 1/2/2018? En concret, de 
quines actuacions es tracta i en quina data està previst el seu inici?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació de 
noves fosses més enllà de les previstes en el Pla de fosses del 2017
314-00197/12

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

Reg. 482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació al Pla de fosses previst pel 2017, s’han identificat noves fosses més 

enllà de les 380 que constaven al mapa de fosses l’any 2017?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de 
fosses documentades i la reducció de fosses probables el 2017 amb 
relació al Pla de fosses
314-00198/12

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

Reg. 483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació al Pla de fosses previst pel 2017, S’ha pogut ampliar el nombre de 

fosses documentades i reduir el de les considerades probables, durant l’any 2017?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la determinació del 
nombre de persones a què corresponen les restes òssies trobades 
en fosses
314-00199/12

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

Reg. 484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Segons allò previst al Pla de fosses de 2017, en les actuacions realitzades en 

fosses que s’hagin trobat restes òssies humanes, s’ha pogut determinar a quantes 
persones podrien correspondre? Si és així, de quantes persones es tracta, i amb qui-
na distribució?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es deriven 
els menors estrangers no acompanyats
314-00200/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
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aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

El mes d’octubre de 2017 la fiscalia de Barcelona y diferents oenegés van denun-
ciar la situació que vivien els menors estrangers no acompanyats a l’àrea de  custòdia 
dels Mossos d’Esquadra, on aquests infants estaven patint una vulneració sistemà-
tica dels seus drets. Els centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència estaven col·lapsats i els menors estaven dormint en matalassos al terra 
d’una sala de la Ciutat de la Justícia oberta al públic.

Així mateix, en els últims mesos diferents entitats han denunciat que molts dels 
menors no acompanyats que arriben a Catalunya dormen al carrer i que no estan 
protegits per la Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– On es deriven actualment els menors estrangers no acompanyats que arriben 

a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats
314-00201/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

El mes d’octubre de 2017 la fiscalia de Barcelona y diferents oenegés van denun-
ciar la situació que vivien els menors estrangers no acompanyats a l’àrea de  custòdia 
dels Mossos d’Esquadra, on aquests infants estaven patint una vulneració sistemà-
tica dels seus drets. Els centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència estaven col·lapsats i els menors estaven dormint en matalassos al terra 
d’una sala de la Ciutat de la Justícia oberta al públic.

Així mateix, en els últims mesos diferents entitats han denunciat que molts dels 
menors no acompanyats que arriben a Catalunya dormen al carrer i que no estan 
protegits per la Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Quants menors estrangers no acompanyats hi ha a Catalunya actualment? 
Quants menors no acompanyats hi havia a Catalunya els anys 2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places dels centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència que es destinen als menors estrangers no 
acompanyats
314-00202/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

El mes d’octubre de 2017 la fiscalia de Barcelona y diferents oenegés van denun-
ciar la situació que vivien els menors estrangers no acompanyats a l’àrea de  custòdia 
dels Mossos d’Esquadra, on aquests infants estaven patint una vulneració sistemà-
tica dels seus drets. Els centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència estaven col·lapsats i els menors estaven dormint en matalassos al terra 
d’una sala de la Ciutat de la Justícia oberta al públic.

Així mateix, en els últims mesos diferents entitats han denunciat que molts dels 
menors no acompanyats que arriben a Catalunya dormen al carrer i que no estan 
protegits per la Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places es destinen actualment als menors estrangers no acompanyats 

als centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i l’Adolescència?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que hi ha als centres de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-00203/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
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aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

El mes d’octubre de 2017 la fiscalia de Barcelona y diferents oenegés van denun-
ciar la situació que vivien els menors estrangers no acompanyats a l’àrea de  custòdia 
dels Mossos d’Esquadra, on aquests infants estaven patint una vulneració sistemà-
tica dels seus drets. Els centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència estaven col·lapsats i els menors estaven dormint en matalassos al terra 
d’una sala de la Ciutat de la Justícia oberta al públic.

Així mateix, en els últims mesos diferents entitats han denunciat que molts dels 
menors no acompanyats que arriben a Catalunya dormen al carrer i que no estan 
protegits per la Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quants menors estrangers no acompanyats hi ha actualment als centres d’aten-

ció de la Direcció General de la Infància i l’Adolescència? Quants es troben dormint 
al carrer?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que esperen una plaça als 
centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-00204/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

El mes d’octubre de 2017 la fiscalia de Barcelona y diferents oenegés van denun-
ciar la situació que vivien els menors estrangers no acompanyats a l’àrea de  custòdia 
dels Mossos d’Esquadra, on aquests infants estaven patint una vulneració sistemà-
tica dels seus drets. Els centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència estaven col·lapsats i els menors estaven dormint en matalassos al terra 
d’una sala de la Ciutat de la Justícia oberta al públic.
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Així mateix, en els últims mesos diferents entitats han denunciat que molts dels 
menors no acompanyats que arriben a Catalunya dormen al carrer i que no estan 
protegits per la Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quants menors estrangers no acompanyats es troben actualment a l’espera 

d’una plaça als centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i l’Adoles-
cència?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs on es 
deriven els menors estrangers no acompanyats mentre esperen una 
plaça als centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-00205/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

El mes d’octubre de 2017 la fiscalia de Barcelona y diferents oenegés van denun-
ciar la situació que vivien els menors estrangers no acompanyats a l’àrea de  custòdia 
dels Mossos d’Esquadra, on aquests infants estaven patint una vulneració sistemà-
tica dels seus drets. Els centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència estaven col·lapsats i els menors estaven dormint en matalassos al terra 
d’una sala de la Ciutat de la Justícia oberta al públic.

Així mateix, en els últims mesos diferents entitats han denunciat que molts dels 
menors no acompanyats que arriben a Catalunya dormen al carrer i que no estan 
protegits per la Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– On es deriven actualment els menors estrangers no acompanyats que estan 

a l’espera d’una plaça als centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència? En quines condicions es troben aquests menors? El govern garanteix 
que siguin atesos amb els mateixos estàndards que la resta d’infants tutelats per la 
Generalitat?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
en què es troben els menors estrangers no acompanyats mentre 
esperen una plaça als centres de la Direcció General d’Atenció  
a la Infància i l’Adolescència
314-00206/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

El mes d’octubre de 2017 la fiscalia de Barcelona y diferents oenegés van denun-
ciar la situació que vivien els menors estrangers no acompanyats a l’àrea de  custòdia 
dels Mossos d’Esquadra, on aquests infants estaven patint una vulneració sistemà-
tica dels seus drets. Els centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència estaven col·lapsats i els menors estaven dormint en matalassos al terra 
d’una sala de la Ciutat de la Justícia oberta al públic.

Així mateix, en els últims mesos diferents entitats han denunciat que molts dels 
menors no acompanyats que arriben a Catalunya dormen al carrer i que no estan 
protegits per la Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– En quines condicions es troben actualment els menors estrangers no acompa-

nyats que estan a l’espera d’una plaça als centres d’atenció de la Direcció General de 
la Infància i l’Adolescència? Quines alternatives d’acollida està donant el Govern a 
aquests menors? Quan arriben a la majoria d’edat, se’ls ofereixen les mateixes opor-
tunitats que a altres joves extutelats?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que triga a 
tutelar els menors estrangers no acompanyats
314-00207/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

El mes d’octubre de 2017 la fiscalia de Barcelona y diferents oenegés van denun-
ciar la situació que vivien els menors estrangers no acompanyats a l’àrea de  custòdia 
dels Mossos d’Esquadra, on aquests infants estaven patint una vulneració sistemà-
tica dels seus drets. Els centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència estaven col·lapsats i els menors estaven dormint en matalassos al terra 
d’una sala de la Ciutat de la Justícia oberta al públic.

Així mateix, en els últims mesos diferents entitats han denunciat que molts dels 
menors no acompanyats que arriben a Catalunya dormen al carrer i que no estan 
protegits per la Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quant de temps triga actualment el Govern a tutelar als menors estrangers no 

acompanyats que arriben a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals 
que tutelen els menors estrangers no acompanyats
314-00208/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

El mes d’octubre de 2017 la fiscalia de Barcelona y diferents oenegés van denun-
ciar la situació que vivien els menors estrangers no acompanyats a l’àrea de  custòdia 
dels Mossos d’Esquadra, on aquests infants estaven patint una vulneració sistemà-
tica dels seus drets. Els centres d’atenció de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència estaven col·lapsats i els menors estaven dormint en matalassos al terra 
d’una sala de la Ciutat de la Justícia oberta al públic.

Així mateix, en els últims mesos diferents entitats han denunciat que molts dels 
menors no acompanyats que arriben a Catalunya dormen al carrer i que no estan 
protegits per la Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Quins professionals estan tutelant als menors estrangers no acompanyats que 
arriben a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits que 
s’han iniciat per a solucionar els problemes dels conductes de la 
calefacció i de les altres instal·lacions del Complex Educatiu de 
Tarragona
314-00209/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

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

La antigua Universidad Laboral es actualmente el Complex Educatiu de Tarra-
gona, que está distribuido en dos Institutos: el Instituto Pere Martell y el Instituto 
Cal·lípolis. Esto crea una serie de problemas, muchos derivados de la amplia exten-
sión del complejo, con las complicaciones que ello genera en la gestión por parte del 
Departament d’Ensenyament y la comunicación del mismo con el resto de la ciudad, 
además de los derivados de la cogestión de cada uno de ellos y del Complejo Edu-
cativo. Por otro lado, cabe indicar que el gerente del Complejo falleció en mayo de 
2016, y que desde entonces cumple sus funciones la Directora Territorial de Educa-
ción, sin haber sido cubierto el puesto vacante.

Estos Institutos presentan unos importantes déficits en sus instalaciones, valora-
dos en 4,5 millones de euros. Hasta la fecha tan solo se ha solucionado el problema 
de las pizarras con amianto, ya retiradas a instancias de una iniciativa del Grupo 
Municipal de Ciudadanos. Actualmente, los problemas principales son la calefac-
ción, el sellado de las ventanas, los techos, las bajantes de agua y otros similares.

En estos momentos, el problema más destacado y por el que hay numerosas que-
jas de alumnado y personal de los centros es el del funcionamiento de la calefacción, 
ya que la misma no funciona desde hace tiempo, creando un grave perjuicio de frío 
en esta época. El problema viene de línea que comunica la caldera de la caseta con 
los centros, que está rota y no ha sido cambiada.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han iniciado los trámites correspondientes para solventar el problema de 

los conductos de la calefacción, teniendo en cuenta que nos encontramos en plena 
estación invernal, con los perjuicios que ello genera a todo el personal de los centros 
educativos? En caso afirmativo, ¿cuándo está previsto que finalicen dichos trabajos?
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– ¿Se han iniciado los trámites correspondientes para solventar el resto de defici-
encias de las instalaciones de los centros del Complejo Educativo de Tarragona? En 
caso afirmativo, ¿cuándo está previsto que finalicen dichos trabajos?

– ¿Está previsto el nombramiento de un nuevo gerente del Complejo para fina-
lizar la situación de encargo de funciones que cumple la Directora de Territorial 
d’Ensenyament desde hace casi dos años?

Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2018 
Sonia Sierra Infante, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados, GP Cs 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la politització de 
l’escola pública
314-00210/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Al mur exterior de l’escola pública Francesc Macià (Vilassar de Dalt) es pot veu-
re un mural on es llegeix «Construïm República».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta poli-

tització de l’escola pública?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política 
dels centres públics d’educació
314-00211/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Al mur exterior de l’escola pública Francesc Macià (Vilassar de Dalt) es pot veu-
re un mural on es llegeix «Construïm República».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers la neutralitat 

política dels centres públics d’educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es pot considerar 
adoctrinament la presència d’un mural amb el lema «Construïm 
República» a l’Escola Francesc Macià, de Vilassar de Dalt (Maresme)
314-00212/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
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aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Al mur exterior de l’escola pública Francesc Macià (Vilassar de Dalt) es pot veu-
re un mural on es llegeix «Construïm República».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Ensenyament que posicionar-se tan clarament da-

vant d’una posició política que no totes les famílies comparteixen pot ser considerat 
adoctrinament?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir la neutralitat política a l’Escola Francesc 
Macià, de Vilassar de Dalt (Maresme)
314-00213/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Al mur exterior de l’escola pública Francesc Macià (Vilassar de Dalt) es pot veu-
re un mural on es llegeix «Construïm República».
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per tal de garantir la 

neutralitat política de l’escola Francesc Macià de Vilassar de Dalt?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i els 
informes relatius a l’impacte social de la Llei 11/2014, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 
per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
314-00214/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué estudios e informes ha realizado sobre el impacto social de la ley?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’atenció 
integral a les víctimes de discriminació o violència per raons 
d’orientació sexual i d’identitat o expressió de gènere
314-00215/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué servicios de atención integral a las víctimas de discriminación o vio-

lencia por motivo de orientación sexual, identidad de género o expresión de género 
ofrece la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció del 
respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els 
models de família en els plans d’acció tutorial i els reglaments de 
convivència
314-00216/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
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– ¿De qué forma se han introducido en los planes de acción tutorial y los regla-
mentos de convivencia de los centros educativos el respeto a la diversidad afectiva y 
sexual, la identidad de género y los diferentes modelos de familia?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció del 
respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els 
models de família en els centres d’educació d’adults
314-00217/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿De qué forma se ha introducido en los centros de educación de personas adul-

tas el respeto a la diversidad afectiva y sexual, la identidad de género y los diferentes 
modelos de familia?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de 
salut pública per a les persones LGBTI
314-00218/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta 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 cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué políticas de salud pública específicas se realizan para las personas LGTBI?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i les 
investigacions amb relació a les persones LGBTI
314-00219/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué estudios e investigaciones se han realizado relacionadas con personas 

LGTBI?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
per a promoure pràctiques sanitàries o teràpies psicològiques 
respectuoses amb l’orientació sexual i la identitat o l’expressió de 
gènere
314-00220/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué acciones se han realizado para promover prácticas sanitarias o terapias 

psicológicas lícitas y respetuosas en lo relativo a la orientación sexual, la identidad 
de género y la expresión de género?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
garantir que la documentació administrativa i els formularia mèdics 
s’adeqüin als models de famílies i a les persones LGBTI
314-00221/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué acciones se han realizado para garantizar que la documentación adminis-

trativa y los formularios médicos se adecúen a la diversidad de modelos de familias 
y a las personas LGTBI?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per 
a garantir la igualtat d’accés de les lesbianes a les tècniques de 
reproducció assistida
314-00222/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa de Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué acciones se han realizado para garantizar a las mujeres lesbianas la igual-

dad de acceso a las técnicas de reproducción asistida?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’accés a les tècniques de reproducció assistida per a 
lesbianes el 2017
314-00223/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Cuántas solicitudes ha habido en 2017 de acceso a las técnicas de  reproducción 

asistida por parte de mujeres lesbianas? ¿Cuántas de ellas han sido llevadas a cabo?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
impulsades per a donar suport als adolescents i els joves LGBTI que 
han marxat de casa per maltractaments físics o psicològics
314-00224/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué acciones ha impulsado para apoyar a adolescentes y jóvenes LGTBI que 

se hayan ido de casa por maltratos físicos o psicológicos?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
evitar la discriminació de les persones LGBTI a les residències de 
gent gran
314-00225/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
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– ¿Qué acciones ha llevado a cabo para velar por la no discriminación de las per-
sonas LGTBI en residencias de gente mayor?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè les víctimes de violència per raons d’orientació 
sexual i d’identitat o expressió de gènere denunciïn els fets
314-00226/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué medidas se han llevado a cabo para promover que las víctimas de violen-

cia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género denuncien 
las discriminaciones?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de 
cooperació impulsats perquè es defensin i es reconeguin els drets de 
les persones LGBTI en països que no ho fan
314-00227/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva 
tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta 
iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures requerides 
pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta 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 cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué proyectos de cooperación se han impulsado que defiendan y reconozcan 

los derechos de las personas LGTBI en países donde no los tienen reconocidos?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
promogudes perquè les empreses desenvolupin plans d’igualtat  
i no discriminació de les persones LGBTI
314-00228/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué medidas se han promovido para que las empresas adopten planes de 

igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y muy especialmente de las 
personas transgénero?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’un 
distintiu per a les empreses que destaquin en polítiques d’igualtat i 
no discriminació de les persones LGBTI
314-00229/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Se ha impulsado un distintivo para las empresas que destaquen en políticas 

de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI? ¿A cuántas empresas ha 
sido concedido?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
promoure la inserció laboral de les persones transgènere
314-00230/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En cumplimiento de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia.

Por parte de la administración pública: 
– ¿Qué acciones se han llevado a cabo para promover la inserción laboral de las 

personas transgénero?

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de presos 
i treballadors del Centre Penitenciari La Model a la resta de centres 
penitenciaris
314-00231/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
– Com valora la Conselleria el trasllat de presos i treballadors del Centre Peni-

tenciari La Model a la resta de centres penitenciaris?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions a funcionaris de presons registrades el 2017
314-00232/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
– Quantes agressions té registrades la Conselleria a funcionaris de presons corres-

ponents a l’any 2017? Es sol·licita la informació desglossada per centre penitenciari.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a fer front l’increment d’agressions als funcionaris  
de presons
314-00233/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
– Quines mesures ha pres la Conselleria per afrontar l’augment d’agressions als 

funcionaris de presons de la Generalitat?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de casos 
de radicalització islàmica als centres penitenciaris
314-00234/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
– Ha detectat el Departament de Justícia algun cas de radicalització islàmica als 

centres penitenciaris catalans? En cas afirmatiu, quants casos en concret? Quines 
mesures ha pres al respecte?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha revisat a la 
baixa els preus dels economats dels centres penitenciaris els darrers 
dos anys
314-00235/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
– Ha revisat a la baixa en els últims dos anys el Departament de Justícia els 

preus dels economats als centres penitenciaris per adequar-los a les capacitats dels 
interns?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de 
productes d’higiene íntima femenina als lots higiènics de les internes 
dels centres penitenciaris
314-00236/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
– Ha inclòs el govern en els lots higiènics dels interns dels centres penitenciaris 

els productes d’higiene íntima de primera necessitat per a les dones i que tenen una 
demanda més alta?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència del 
repartiment dels lots d’higiene gratuïts als centres penitenciaris
314-00237/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
– Quina es la freqüència de repartiment dels lots higiènics gratuïts als centres 

penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
fer front al sensellarisme el 2017
314-00238/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
– Quines mesures noves s’han pres i quines ja existents s’han reforçat per part 

del Departament d’Afers Socials per fer front a la situació del sensellarisme durant 
l’any 2017?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
fer front a la manca d’espais d’espera i de treball per als advocats 
a l’edifici S de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat
314-00239/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
– Quines mesures ha adoptat o té previst adoptar la Conselleria per fer front a la 

situació de manca d’espais d’espera i de treball dignes per als advocats que assistei-
xen a l’edifici S de la Ciutat de la Justícia de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els 
canvis en la governança de la Corporació els darrers mesos
325-00002/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta 
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
La suspensió de tramitació de la pregunta amb número d'expedient 325-00002/12, ha estat anul·lada i publicada en el BOPC 21, pàgina 190.
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– Quins canvis s’han realitzat a la governança de la Corporació en els darrers me-
sos? quins han estat els motius i criteris emprats per a portar a terme aquests canvis?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
la viabilitat econòmica de la Corporació i els seus canals de 
comunicació
325-00003/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la 
seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que 
aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta 
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el seu capteniment sobre la viabilitat econòmica de la Corporació i els 

seus diferents canals de comunicació?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
La suspensió de tramitació de la pregunta amb número d'expedient 325-00003/12, ha estat anul·lada i publicada en el BOPC 21, pàgina 190.
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	311-00057/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció del respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els plans d’acció tutorial i els reglaments de convivència
	311-00058/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció del respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els centres d’educació d’adults
	311-00059/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les polítiques de salut pública per a les persones LGBTI
	311-00060/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i les investigacions amb relació a les persones LGBTI
	311-00061/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a promoure pràctiques sanitàries o teràpies psicològiques respectuoses amb l’orientació sexual i la identitat 
o l’expressió de gènere
	311-00062/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a garantir que la documentació administrativa i els formularia mèdics s’adeqüin als models de famílies i a les persones LGBTI
	311-00063/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a garantir la igualtat d’accés de les lesbianes a les tècniques de reproducció assistida
	311-00064/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds d’accés a les tècniques de reproducció assistida per a lesbianes el 2017
	311-00065/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions impulsades per a donar suport als adolescents i els joves LGBTI que han marxat de casa per maltractaments físics o psicològics
	311-00066/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a evitar la discriminació de les persones LGBTI a les residències de gent gran
	311-00067/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades perquè les víctimes de violència per raons d’orientació sexual i d’identitat o expressió de gènere denunciïn 
els fets
	311-00068/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els projectes de cooperació impulsats perquè es defensin i es reconeguin els drets de les persones LGBTI en països que no ho fan
	311-00069/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures promogudes perquè les empreses desenvolupin plans d’igualtat i no discriminació de les persones LGBTI
	311-00070/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls d’un distintiu per a les empreses que destaquin en polítiques d’igualtat i no discriminació de les persones LGBTI
	311-00071/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a promoure la inserció laboral de les persones transgènere
	311-00072/12
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de presos i treballadors del Centre Penitenciari La Model 
a la resta de centres penitenciaris
	311-00073/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agressions a funcionaris de presons registrades el 2017
	311-00074/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fer front l’increment d’agressions als funcionaris de presons
	311-00075/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la detecció de casos de radicalització islàmica als centres penitenciaris
	311-00076/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha revisat a la baixa els preus dels economats dels centres penitenciaris els darrers dos anys
	311-00077/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de productes d’higiene íntima femenina en els lots higiènics de les internes dels centres penitenciaris
	311-00078/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència del repartiment dels lots d’higiene gratuïts als centres penitenciaris
	311-00079/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer front al sensellarisme el 2017
	311-00080/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer front a la manca d’espais d’espera i de treball 
per als advocats a l’edifici S de la Ciutat de la Justícia de Barcelona 
i l’Hospitalet de Llobregat
	311-00081/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Preguntes al Govern a respondre per escrit
	314-00001/12, 314-00002/12, 314-00003/12, 314-00004/12, 314-00005/12, 314-00006/12, 314-00007/12, 314-00008/12
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 9)

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Inspecció de Treball en el sector carni en els darrers cinc anys
	314-00049/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la taula de treball sobre cooperatives de treball associat
	314-00050/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions específiques de la Inspecció de Treball en el sector carni
	314-00051/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades per la Inspecció de Treball en el sector carni 
del 2012 ençà
	314-00052/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cooperatives del sector carni
	314-00053/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la plaça d’un alumne en una escola pública i en una escola concertada
	314-00054/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes nouvinguts acollits per l’escola pública i per l’escola concertada
	314-00055/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials acollits per l’escola pública i per l’escola concertada
	314-00056/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el punt de desenvolupament en què es troba l’Observatori contra la Segregació Escolar
	314-00057/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars sufragats amb diners públics on s’ha impartit educació financera
	314-00058/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han rebut educació financera
	314-00059/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles bressol públiques
	314-00060/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles bressol municipals
	314-00061/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques en escoles bressol
	314-00062/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cinc comarques amb més places públiques en escoles bressol i les cinc amb menys
	314-00063/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa sobre els continguts que s’imparteixen a les escoles bressol
	314-00064/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les subvencions a escoles bressol privades
	314-00065/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques per a escoles bressol
	314-00066/12
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges d’Osona en el període 2014-2017
	314-00067/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges del Pla d’Urgell en el període 2014-2017
	314-00068/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de la Segarra en el període 2014-2017
	314-00069/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges del Bages en el període 2014-2017
	314-00070/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de la Selva en el període 2014-2017
	314-00071/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de la Garrotxa en el període 2014-2017
	314-00072/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges del Gironès en el període 2014-2017
	314-00073/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de l’Alt Empordà 
en el període 2014-2017
	314-00074/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes als escorxadors d’Osona en el període 2014-2017
	314-00075/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines d’Osona que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
	314-00076/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors d’Osona que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
	314-00077/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines de la Selva que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
	314-00078/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors de la Selva que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
	314-00079/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines del Bages que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
	314-00080/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors del Bages que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
	314-00081/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines de la Segarra que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
	314-00082/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors de la Segarra que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
	314-00083/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes a Le Porc Gourmet en el període 2014-2017
	314-00084/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades pels treballadors de Le Porc Gourmet en el període 2014-2017
	314-00085/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients desplaçats que reben hemodiàlisi a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	314-00086/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’alerta establert per a casos de retirada de productes de les farmàcies i dels centres sanitaris
	314-00087/12
	Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de sol·licitar el traspàs de la línia ferroviària entre Vandellòs i Tarragona o dels terrenys alliberats
	314-00088/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a construir un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
	314-00089/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes per a disposar dels terrenys per a construir un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
	314-00090/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens entre els ajuntaments afectats per la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
	314-00091/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun acord, conveni o protocol entre el Ministeri de Foment i els ajuntaments afectats per la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
	314-00092/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini d’execució de les obres per a la posada en funcionament del corredor del tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
	314-00093/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives previstes per al transport entre els municipis afectats pel desmantellament de la línia de ferrocarril quan entri en servei la variant de Vandellòs
	314-00094/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de licitació de les obres per a la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
	314-00095/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han desviat diners provinents dels fons de liquidat autonòmic per al procés separatista
	314-00096/12
	Formulació: Antonio Espinosa Cerrato, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del fons de liquiditat autonòmic que presumptament s’ha desviat per al procés de secessió
	314-00097/12
	Formulació: Antonio Espinosa Cerrato, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals contractats per a implantar la renda garantida de ciutadania
	314-00098/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes amb el sistema informàtic per a tramitar la renda garantida de ciutadania del 15 de setembre de 2017 ençà
	314-00099/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament del sistema informàtic per a implantar la renda garantida de ciutadania
	314-00100/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el sistema informàtic per a implantar la renda garantida de ciutadania
	314-00101/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes relatives al transport sanitari programat presentades els darrers dos anys
	314-00102/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’incidències en el transport sanitari programat dels darrers cinc anys
	314-00103/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions al transport sanitari programat dels darrers dos anys
	314-00104/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers de cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran
	314-00105/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de població que atén cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran
	314-00106/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers que hi havia a cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu 
del 2017
	314-00107/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de població atesa en cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
	314-00108/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a les urgències hospitalàries de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
	314-00109/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a les urgències hospitalàries de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
	314-00110/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges de cada especialitat que hi ha a cada centre hospitalari de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran
	314-00111/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges de cada especialitat que hi havia a cada centre hospitalari de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
	314-00112/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits hospitalaris i sociosanitaris fora de servei que hi havia a les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’estiu del 2017
	314-00113/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos per metges d’una especialitat diferent de la que corresponia a llur patologia als centres hospitalaris de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran durant l’esti
	314-00114/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers de cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària de Girona
	314-00115/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de població que atén cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària de Girona
	314-00116/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers que hi havia a cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
	314-00117/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de població atesa en cada àrea bàsica de salut de la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
	314-00118/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a les urgències hospitalàries de la regió sanitària 
de Girona durant l’estiu del 2017
	314-00119/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a les urgències hospitalàries de la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
	314-00120/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges de cada especialitat que hi ha a cada centre hospitalari 
de la regió sanitària de Girona
	314-00121/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges de cada especialitat que hi havia a cada centre hospitalari 
de la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
	314-00122/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits hospitalaris i sociosanitaris fora de servei que hi havia a la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
	314-00123/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos per metges d’una especialitat diferent de la que corresponia a llur patologia als centres hospitalaris de la regió sanitària de Girona durant l’estiu del 2017
	314-00124/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera per a les visites programades en els centres d’atenció primària del Vallès Occidental el 2017
	314-00125/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les especialitats dels centres d’atenció primària del Vallès Occidental el 2017
	314-00126/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’atenció primària del Vallès Occidental que tenen servei d’urgències
	314-00127/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la contractació de professionals d’atenció primària el 2017
	314-00128/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la contractació de professionals de salut mental el 2017
	314-00129/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de professionals sanitaris en els estius del període 2010-2017
	314-00130/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels professionals de salut mental que s’incorporaran a les plantilles dels centres sanitaris
	314-00131/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de l’import donat per la Fundació Amancio Ortega per a renovar els equipaments oncològics
	314-00132/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca del document de l’acord d’adhesió de Gestió i Prestació de Serveis de Salut al conveni laboral de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
	314-00133/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres hospitalaris amb problemes per a complir el pla de xoc de reducció de les llistes d’espera per manca de facultatius
	314-00134/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives dels centres hospitalaris amb problemes per a complir el pla de xoc de reducció de les llistes d’espera per manca de facultatius
	314-00135/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius disponibles per a complir el pla de xoc de reducció de les llistes d’espera
	314-00136/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius necessaris per a complir el pla de xoc de reducció de les llistes d’espera
	314-00137/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a incrementar el nombre de professionals per a complir el pla de xoc de reducció de les llistes d’espera
	314-00138/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius necessaris per a cobrir les baixes per jubilació del Siscat
	314-00139/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els facultatius que es preveu incorporar als centres del Siscat
	314-00140/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de l’horari del consultori de Vallbona d’Anoia
	314-00141/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis mèdics del consultori de Vallbona d’Anoia que han patit afectacions
	314-00142/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per al consultori de Vallbona d’Anoia
	314-00143/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als veïns de Vallbona d’Anoia amb relació al consultori local
	314-00144/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits per especialitats de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	314-00145/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits per especialitats de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), que estaven en servei el juliol i l’agost del 2017
	314-00146/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ingressos per especialitats a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
	314-00147/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’altes per especialitats que es van donar a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
	314-00148/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reingressos de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
	314-00149/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’urgències que es van atendre a l’Hospital Arnau de Vilanova, 
de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
	314-00150/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes tancades a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	314-00151/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura de les plantes tancades a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	314-00152/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes tancades que hi havia a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), el juliol i l’agost del 2017
	314-00153/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals de l’àmbit sanitari vacunats contra la grip els darrers cinc anys
	314-00154/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes pel Departament de Salut per a fomentar la vacunació contra la grip entre els professionals sanitaris el 2017
	314-00155/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut ha atorgat ajuts a la 10a Fira d’Alimentació i Salut
	314-00156/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’una dotació en els pressupostos de la Generalitat per a abonar les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014 als treballadors de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	314-00157/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’han canviat els estatuts de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	314-00158/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes que s’han de fer als hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), i a l’Hospital Comarcal de Blanes (Selva), per a incremen
	314-00159/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a posar en funcionament els nous llits dels hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme), i de l’Hospital Comarcal de B
	314-00160/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el problema de tresoreria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	314-00161/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva de pagar els proveïdors en el termini de trenta dies
	314-00162/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la inversió que necessita l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme)
	314-00163/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la inversió prevista per a l’Hospital Comarcal de Sant Jaume, de Calella (Maresme)
	314-00164/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària de la inversió prevista per a l’Hospital Comarcal 
de Sant Jaume, de Calella (Maresme)
	314-00165/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis funcionals en els serveis i els professionals de ginecologia en l’àmbit territorial i d’actuació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	314-00166/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a posar en funcionament el servei de rehabilitació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	314-00167/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes previstes a Can Xaubet, a Calella (Maresme), per a prestar-hi el servei de rehabilitació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	314-00168/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el temps mitjà d’espera per a les intervencions de cataractes 
a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	314-00169/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el temps mitjà d’espera per a les intervencions de pròtesi de maluc a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	314-00170/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el temps mitjà d’espera per a les intervencions de pròtesi de genoll a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	314-00171/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la viabilitat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	314-00172/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data final de validesa dels canvis efectuats al setembre del 2017 en la direcció i la composició dels òrgans de govern de les empreses públiques i els consorcis del Departament de Salut
	314-00173/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del grup de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
	314-00174/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació del grup de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
	314-00175/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finiment dels treballs del grup de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
	314-00176/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del treball del grup d’experts per a tractar l’endometriosi
	314-00177/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a tractar l’endometriosi a partir de les conclusions del grup de treball d’experts
	314-00178/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació de l’execució de les obres de la carretera C-51 al pas per Vilardida
	314-00179/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’inici de l’execució de les obres de la carretera C-51 al pas per Vilardida
	314-00180/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de finalització de l’execució de les obres de la carretera C-51 al pas 
per Vilardida
	314-00181/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de comissions o grups de treball per a elaborar propostes d’actuació 
en l’àmbit judicial el 2017
	314-00182/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
	314-00183/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la comissió permanent de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
	314-00184/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase d’elaboració del Llibre blanc de l’Administració de justícia a Catalunya
	314-00185/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del Servei de Mediació Intraorganitzacional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els expedients que ha tramitat
	314-00186/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat algun informe de treball pel ple de l’observatori Català de la Justícia el 2017
	314-00187/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites en el Cens de desapareguts
	314-00188/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites en el Cens de desapareguts i informades sobre l’existència del Programa d’identificació genètica
	314-00189/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de citacions per a l’extracció de mostres biològiques a les persones inscrites en el Cens de desapareguts
	314-00190/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’extraccions de mostres biològiques fetes dins del Programa d’identificació genètica
	314-00191/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mostres del Programa d’identificació genètica que s’han processat
	314-00192/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’identificacions positives que s’han produït entre les mostres biològiques extretes a persones inscrites en el Cens de desapareguts i les restes òssies
	314-00193/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el Pla de fosses que s’han dut a terme
	314-00194/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en marxa previstes en el Pla de fosses
	314-00195/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el Pla de fosses que ja tenen data d’inici programada
	314-00196/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació de noves fosses més enllà de les previstes en el Pla de fosses del 2017
	314-00197/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de fosses documentades i la reducció de fosses probables el 2017 amb relació al Pla de fosses
	314-00198/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la determinació del nombre de persones a què corresponen les restes òssies trobades en fosses
	314-00199/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es deriven els menors estrangers no acompanyats
	314-00200/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats
	314-00201/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places dels centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que es destinen als menors estrangers no acompanyats
	314-00202/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que hi ha als centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-00203/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que esperen una plaça als centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-00204/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs on es deriven els menors estrangers no acompanyats mentre esperen una plaça als centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-00205/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions en què es troben els menors estrangers no acompanyats mentre esperen una plaça als centres de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència
	314-00206/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que triga a tutelar els menors estrangers no acompanyats
	314-00207/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals que tutelen els menors estrangers no acompanyats
	314-00208/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits que s’han iniciat per a solucionar els problemes dels conductes de la calefacció i de les altres instal·lacions del Complex Educatiu de Tarragona
	314-00209/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la politització de l’escola pública
	314-00210/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política dels centres públics d’educació
	314-00211/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es pot considerar adoctrinament la presència d’un mural amb el lema «Construïm República» a l’Escola Francesc Macià, de Vilassar de Dalt (Maresme)
	314-00212/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir la neutralitat política a l’Escola Francesc Macià, de Vilassar de Dalt (Maresme)
	314-00213/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i els informes relatius a l’impacte social de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la t
	314-00214/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’atenció integral a les víctimes de discriminació o violència per raons d’orientació sexual i d’identitat o expressió de gènere
	314-00215/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció del respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els plans d’acció tutorial i els reglaments de convivència
	314-00216/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció del respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els centres d’educació d’adults
	314-00217/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de salut pública per a les persones LGBTI
	314-00218/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i les investigacions amb relació a les persones LGBTI
	314-00219/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a promoure pràctiques sanitàries o teràpies psicològiques respectuoses amb l’orientació sexual i la identitat o l’expressió de gènere
	314-00220/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir que la documentació administrativa i els formularia mèdics s’adeqüin als models de famílies i a les persones LGBTI
	314-00221/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir la igualtat d’accés de les lesbianes a les tècniques de reproducció assistida
	314-00222/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’accés a les tècniques de reproducció assistida per a lesbianes el 2017
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