
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es publiquen les 
dades de contractació de la Corporació del 9 de novembre de 2017 ençà
325-00004/12
Resposta del president del Consell de Govern 13

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els contractes subscrits per la Corporació 
del novembre del 2017 al gener del 2018
325-00005/12
Resposta del president del Consell de Govern 14

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de contractes subscrits per la 
Corporació durant el 2017 que no s’han publicat al portal de la transparència
325-00006/12
Resposta del president del Consell de Govern 14

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els hospitals de la xar-
xa d’utilitat pública que fan implants coclears
311-00193/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’implants 
coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2015
311-00194/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’implants 
coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2016
311-00195/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’implants 
coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2017
311-00196/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’interven-
cions per a revisar implants coclears fetes als hospitals de la xarxa d’utilitat públi-
ca el 2015
311-00197/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 17
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’interven-
cions per a revisar implants coclears fetes als hospitals de la xarxa d’utilitat públi-
ca el 2016
311-00198/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’interven-
cions per a revisar un implant coclear fetes als hospitals de la xarxa d’utilitat pú-
blica el 2017
311-00199/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en 
data del 31 de desembre de 2015
311-00200/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en 
data del 31 de desembre de 2016
311-00201/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en 
data del 31 de desembre de 2017
311-00202/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant coclear als hospitals de 
la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2015
311-00203/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant coclear als hospitals de 
la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2016
311-00204/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant coclear als hospitals de 
la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2017
311-00205/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places dis-
ponibles per a persones amb discapacitat als centres residencials del Baix Llobregat
311-00206/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
disponibles per a persones amb discapacitat als pisos tutelats del Baix Llobregat
311-00207/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de coor-
dinació entre els jutjats i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del 
braçalet GPS que duen els condemnats per delictes d’agressió sexual i violència 
de gènere
311-00208/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius al 
control dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
311-00209/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 23
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de casos 
de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere 
que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
311-00210/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la rein-
cidència dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que 
duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
311-00211/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el càlcul del cost eco-
nòmic de la manca de transport i comunicació entre Cambrils, Salou i Tarragona 
amb la posada en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
311-00212/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta d’un servei de 
mobilitat a Cambrils, Salou i Tarragona després de la posada en funcionament de la 
variant del Corredor Mediterrani
311-00213/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a in-
formar de l’afectació de la posada en funcionament de la variant del Corredor Me-
diterrani sobre els sectors professionals de Cambrils, Salou i Tarragona
311-00214/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió pressupos-
tària d’algun transport alternatiu a Cambrils, Salou i Tarragona després de la posada 
en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
311-00215/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els riscos de la presèn-
cia d’animals al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
311-00216/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen i la captura 
dels animals que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
311-00217/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició dels 
òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a 
Vila-seca i Salou (Tarragonès)
311-00218/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de creació 
d’òrgans de coordinació de la caça
311-00219/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions dels òr-
gans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a 
Vila-seca i Salou (Tarragonès)
311-00220/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica 
dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) 
i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
311-00221/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 30
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de la inci-
dència de la creació dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp 
i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès) en la regulació i reducció 
de riscos
311-00222/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a evitar la repetició de sinistres com el que va tenir lloc a l’autopista AP-7 quan 
un vehicle va impactar amb un porc senglar
311-00223/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a desbloquejar la situació de col·lapse dels jutjats de primera instància de 
província
311-00224/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-
racions de graus de dependència fetes el 2010
311-00225/12
Anunci: David Mejía Ayra, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-
racions de graus de dependència fetes el 2011
311-00226/12
Anunci: David Mejía Ayra, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-
racions de graus de dependència fetes el 2012
311-00227/12
Anunci: David Mejía Ayra, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-
racions de graus de dependència fetes el 2013
311-00228/12
Anunci: David Mejía Ayra, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-
racions de graus de dependència fetes el 2014
311-00229/12
Anunci: David Mejía Ayra, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-
racions de graus de dependència fetes el 2015
311-00230/12
Anunci: David Mejía Ayra, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-
racions de graus de dependència fetes el 2016
311-00231/12
Anunci: David Mejía Ayra, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-
racions de graus de dependència fetes el 2017
311-00232/12
Anunci: David Mejía Ayra, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost assig-
nat a la construcció de la nova residència de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-00233/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la contractació de places 
residencials i sociosanitàries al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès)
311-00234/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de desenvolupa-
ment del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-00235/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 40
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de construir 
una nova residència per a gent gran a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-00236/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
sociosanitàries del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès), reconvertides en places residencials
311-00237/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de recon-
vertir places sociosanitàries en places residencials al Centre Sociosanitari Ricard 
Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-00238/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fusió del Centre So-
ciosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès, amb el consorci creat pels 
hospitals generals de Vilanova i la Geltrú i el Garraf
311-00239/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla estratègic previst 
a l’Alt Penedès amb relació a l’activitat sociosanitària i residencial per a la gent gran
311-00240/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb la 
gerència i el comitè d’empresa del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafran-
ca del Penedès
311-00241/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 43

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a garantir 
un servei de menjador escolar segur per als alumnes amb patologies relacionades 
amb la ingesta de gluten
314-00668/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’un servei de men-
jador escolar segur per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta 
de gluten
314-00669/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb patologies 
relacionades amb la ingesta de gluten que són usuaris del servei de menjador escolar
314-00670/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control de l’ela-
boració del menjar i del servei de menjador dels centres escolars per a garantir la 
seguretat als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-00671/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels professionals vin-
culats al servei de menjador escolar per a garantir la seguretat als alumnes amb 
patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-00672/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’unitats de 
suport a l’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00673/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de places d’unitats de 
suport a l’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00674/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es cobreix la demanda de places 
d’unitats de suport a l’educació especial de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00675/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de places 
d’unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelo-
nès) del 2011 ençà
314-00676/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que es 
troben en llista d’espera per a accedir a un recurs residencial per a la gent gran a 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00677/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que es 
troben en llista d’espera per a accedir a un recurs residencial per a la gent gran a 
Badalona (Barcelonès)
314-00678/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que es 
troben en llista d’espera per a accedir a un recurs residencial per a la gent gran a 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-00679/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del centre de dia de la 
residència pública Ramon Berenguer, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00680/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00681/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès)
314-00682/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-00683/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Tiana (Maresme)
314-00684/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Montgat (Maresme)
314-00685/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del Pla 
interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària
314-00686/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals de la xarxa d’utilitat 
pública que fan implants coclears
314-00687/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’implants coclears fets 
als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2015
314-00688/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’implants coclears fets 
als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2016
314-00689/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’implants coclears fets 
als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2017
314-00690/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions per a 
revisar implants coclears fetes als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2015
314-00691/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions per a 
revisar implants coclears fetes als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2016
314-00692/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions per a 
revisar implants coclears fetes als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2017
314-00693/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data 
del 31 de desembre de 2015
314-00694/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data 
del 31 de desembre de 2016
314-00695/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data 
del 31 de desembre de 2017
314-00696/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera per a una intervenció de revisió d’implant coclear als hospitals de la xarxa 
d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2015
314-00697/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’es-
pera per a una intervenció de revisió d’implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat 
pública en data del 31 de desembre de 2016
314-00698/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera per a una intervenció de revisió d’implant coclear als hospitals de la xarxa 
d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2017
314-00699/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places disponibles 
per a persones amb discapacitats als centres residencials del Baix Llobregat
314-00700/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places disponibles 
per a persones amb discapacitats als pisos tutelats del Baix Llobregat
314-00701/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de coordinació entre 
els jutjats i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del braçalet GPS 
que duen els condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
314-00702/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes relatius al control dels 
condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
314-00703/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de reincidèn-
cia de condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que duien 
un braçalet GPS el 2016 i el 2017
314-00704/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la reincidència dels 
condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que duien un bra-
çalet GPS el 2016 i el 2017
314-00705/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han retirat 
les activitats gratuïtes dels casals de gent gran
314-00706/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
participat en les activitats gratuïtes dels casals de gent gran el 2017
314-00707/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del concurs per a 
gestionar les activitats gratuïtes dels casals de gent gran
314-00708/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mes en què es preveu que tornin 
a funcionar les activitats gratuïtes dels casals de gent gran
314-00709/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació de la retirada de 
les activitats gratuïtes dels casals de gent gran als usuaris i als directors dels casals
314-00710/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació de la retirada de 
les activitats gratuïtes dels casals de gent gran als ajuntaments
314-00711/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul del cost econòmic de la 
manca de transport i comunicació entre Cambrils, Salou i Tarragona amb la posada 
en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
314-00712/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta d’un servei de mobilitat a 
Cambrils, Salou i Tarragona després de la posada en funcionament de la variant 
del Corredor Mediterrani
314-00713/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a informar de l’afec-
tació de la posada en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani sobre els 
sectors professionals de Cambrils, Salou i Tarragona
314-00714/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió pressupostària d’algun 
transport alternatiu a Cambrils, Salou i Tarragona després de la posada en funcio-
nament de la variant del Corredor Mediterrani
314-00715/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els riscos de la presència d’animals 
al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
314-00716/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen i la captura dels animals 
que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
314-00717/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels òrgans de co-
ordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i 
Salou (Tarragonès)
314-00718/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de creació d’òrgans de 
coordinació de la caça
314-00719/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels òrgans de co-
ordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i 
Salou (Tarragonès)
314-00720/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica dels òrgans 
de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-se-
ca i Salou (Tarragonès)
314-00721/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de la incidència de la 
creació dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils 
(Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès) en la regulació i reducció de riscos
314-00722/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a evitar 
sinistres com el que va tenir lloc el 5 de març a l’autopista AP-7 quan un vehicle va 
impactar amb un porc senglar
314-00723/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a des-
bloquejar la situació de col·lapse dels jutjats de primera instància de província
314-00724/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2010
314-00725/12
Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2011
314-00726/12
Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2012
314-00727/12
Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2013
314-00728/12
Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs 77
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2014
314-00729/12
Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2015
314-00730/12
Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2016
314-00731/12
Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2017
314-00732/12
Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb Abertis per 
a aplicar mesures de bonificació als vehicles pesants a la carretera C-33
314-00733/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a restringir el tràn-
sit de vehicles pesants per la ronda Sud entre l’enllaç de la carretera C-17 i el camí 
de Santa Quitèria
314-00734/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contactes amb l’Ajuntament de 
Granollers (Vallès Oriental) per a reduir la contaminació ambiental i acústica del 
trànsit a la ronda Sud
314-00735/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a la cons-
trucció de la nova residència de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00736/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de places residen-
cials i sociosanitàries al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Pe-
nedès (Alt Penedès)
314-00737/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de desenvolupament del Cen-
tre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00738/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir una nova 
residència per a gent gran a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00739/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places sociosanitàries 
del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 
reconvertides en places residencials
314-00740/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reconvertir places 
sociosanitàries en places residencials al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00741/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió del Centre Sociosanitari 
Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès, amb el consorci creat pels hospitals ge-
nerals de Vilanova i la Geltrú i el Garraf
314-00742/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla estratègic previst a l’Alt Pe-
nedès amb relació a l’activitat sociosanitària i residencial per a la gent gran
314-00743/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la gerència i el 
comitè d’empresa del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès
314-00744/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 87
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no es publiquen les dades de contractació de la 
Corporació del 9 de novembre de 2017 ençà
325-00004/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

A la Mesa del Parlament de Catalunya
D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 325-
00004/12, 325-00005/12 i 325-00006/12, atès que totes elles fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable.

Mitjançant tres preguntes, l’Il·tre. Sr. Diputat Santi Rodríguez i Serra, del grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya, es demana informació sobre els con-
tractes de la CCMA i la CCMA, SA.

En relació a les preguntades plantejades, s’ha de recordar que d’acord amb el rè-
gim competencial previst a la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals, així com els preceptes corresponents de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tots 
els contractes de la Corporació es fan públics a través del portal de la transparèn-
cia de la Corporació (http://www.ccma.cat/corporatiu/transparencia/contractacio/). 
És en aquest espai on es troben, a disposició de la ciutadania, els contractes duts a 
terme per la Corporació.

No obstant, és a partir del moment en què el Consell de Govern de la Corpo-
ració autoritza o és informat dels corresponents contractes, quan s’inicia el procés 
de signatura per part de les parts intervinents. I és la durada d’aquest tràmit el que 
condiciona el moment en què es fa públic el contracte, a través del portal de la trans-
parència.

A més a més, i com a conseqüència de l’entrada en vigor de l’Ordre HFP/878/2017, 
de 15 de setembre, del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per la què es publica 
l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 15 de 
setembre de 2017, pel qual s’adopten mesures en defensa de l’interès general i en 
garantia dels serveis públics fonamentals a la comunitat autònoma de Catalunya 
(BOE número 224 de 16 de setembre de 2017), l’exigència d’una nova tramitació, 
consistent en la declaració responsable de l’òrgan de contractació i la seva corres-
ponent posada a disposició de l’administració tributària mitjançant la plataforma 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, ha introduït més tramitació prèvia 
abans de fer públic qualsevol contracte de la Corporació.

A data d’avui, i al portal de transparència de la CCMA, es troben a disposició de la 
ciutadania tots aquells contractes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
que han acabat tots els processos descrits. També aquells que interessa a l’Il·ltre. senyor 
diputat corresponents als mesos de novembre i desembre del 2017 i gener del 2018. No 
obstant, i per tal de facilitar la recerca de la informació que interessa a l’Il·ltre. senyor 
diputat, us fem a mans una impressió d’aquesta.

http://www.ccma.cat/corporatiu/transparencia/contractacio/
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Finalment, i pel que fa a la pregunta 325-00004/12, us faig avinent que no hi ha 
cap contracte de la CCMA que no s’ha publicat al portal de transparència sota l’ar-
gument de compromís per la competitivitat o perjudici pels interessos econòmics i 
comercials, secret professional i propietat intel·lectual i industrial, tal i com deman-
da l’Il·ltre. senyor diputat.

Barcelona, 6 de març de 2018
Brauli Duart i Llinares, vicepresident

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

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els 
contractes subscrits per la Corporació del novembre del 2017 al 
gener del 2018
325-00005/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00004/12.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes subscrits per la Corporació durant el 2017 que no s’han 
publicat al portal de la transparència
325-00006/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00004/12.



BOPC 39
16 de març de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 15 

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
hospitals de la xarxa d’utilitat pública que fan implants coclears
311-00193/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos y qué hospitales de la red de utilidad pública de Cataluña realizan 

implantes cocleares, sea en niños, o en adultos?

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’implants coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat 
pública el 2015
311-00194/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para colocar un nuevo implante coclear realizadas 

por cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública en 2015.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs



BOPC 39
16 de març de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’implants coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat 
pública el 2016
311-00195/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para colocar un nuevo implante coclear realizadas 

por cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública en 2016.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’implants coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat 
pública el 2017
311-00196/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para colocar un nuevo implante coclear realizadas 

por cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública en 2017.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’intervencions per a revisar implants coclears fetes als 
hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2015
311-00197/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para revisión de un implante coclear (cambio de pro-

cesador de sonido, recambios, etc.) realizadas por cada uno de los hospitales de la 
red de utilidad pública en 2015.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’intervencions per a revisar implants coclears fetes als 
hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2016
311-00198/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para revisión de un implante coclear (cambio de pro-

cesador de sonido, recambios, etc.) realizadas por cada uno de los hospitales de la 
red de utilidad pública en 2016.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’intervencions per a revisar un implant coclear fetes als 
hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2017
311-00199/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para revisión de un implante coclear (cambio de pro-

cesador de sonido, recambios, etc.) realizadas por cada uno de los hospitales de la 
red de utilidad pública en 2017.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
de persones en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals 
de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2015
311-00200/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para colo-
car un nuevo implante coclear a fecha 31-12-2015.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
de persones en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals 
de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2016
311-00201/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para colo-
car un nuevo implante coclear a fecha 31-12-2016.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
de persones en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals 
de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2017
311-00202/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para colo-
car un nuevo implante coclear a fecha 31-12-2017.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones en llista d’espera per a una intervenció de 
revisió d’implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública  
en data del 31 de desembre de 2015
311-00203/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para reali-
zar una intervención de revisión de su implante coclear a fecha 31-12-2015.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
de persones en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant 
coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de 
desembre de 2016
311-00204/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para reali-
zar una intervención de revisión de su implante coclear a fecha 31-12-2016.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
de persones en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant 
coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de 
desembre de 2017
311-00205/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para reali-
zar una intervención de revisión de su implante coclear a fecha 31-12-2017.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places disponibles per a persones amb discapacitat als 
centres residencials del Baix Llobregat
311-00206/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de plazas disponibles para personas con algún tipo de discapacidad en 

los centros residenciales de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona). Se solicita 
la información desglosada por municipios e indicando la titularidad de estos centros 
residenciales, ya sean públicos, privados o concertados.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
de places disponibles per a persones amb discapacitat als pisos 
tutelats del Baix Llobregat
311-00207/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de plazas disponibles para personas con algún tipo de discapacidad 

en los pisos tutelados de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona). Se solicita la 
información desglosada por municipios e indicando la titularidad de estos pisos, ya 
sean públicos, privados o concertados.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de coordinació entre els jutjats i els Mossos d’Esquadra 
per a garantir el funcionament del braçalet GPS que duen els 
condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
311-00208/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
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: 
En relación a los dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.
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– ¿Qué medidas adopta el Departament d’Interior en cuanto a coordinación entre 
el juzgado que ha ordenado su colocación y los Mossos d’Esquadra para garantizar el 
correcto funcionamiento de la pulsera?

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
informes relatius al control dels condemnats per delictes d’agressió 
sexual i violència de gènere
311-00209/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
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: 
En relación a los dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– Desde el Departament d’Interior, ¿qué órgano es el responsable de realizar los 
informes sobre el control del condenado? ¿Con qué periodicidad se realizan estos in-
formes? ¿A qué departamento se remiten estos informes para su revisión?

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de casos de reincidència de condemnats per delictes 
d’agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS  
el 2016 i el 2017
311-00210/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento
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: 
En relación a los dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– Desde el Departament d’Interior, ¿cuántos casos de reincidencia se han dado 
durante el periodo en que el condenado llevaba una pulsera GPS los años 2016 y 
2017 en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius 
de la reincidència dels condemnats per delictes d’agressió sexual i 
violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
311-00211/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
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: 
En relación a los dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– Desde el Departament d’Interior y en el supuesto de que se hayan producido 
casos de reincidencia durante el periodo en que el condenado llevara una pulsera 
GPS durante los años 2016 y 2017, ¿cuáles han sido los motivos de dichas reinci-
dencias?

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el càlcul 
del cost econòmic de la manca de transport i comunicació entre 
Cambrils, Salou i Tarragona amb la posada en funcionament de la 
variant del Corredor Mediterrani
311-00212/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 1659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Ante la puesta en funcionamiento durante el ejercicio 2018 de la variante Van-
dellòs - Camp de Tarragona del llamado Corredor del Mediterráneo, lo que supone 
como consecuencia la falta de servicio de transporte ferroviario entre las poblacio-
nes de Cambrils, Salou y Tarragona capital.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Al ser poblaciones turísticas, ¿tiene calculado la Generalitat de Cataluña el 

coste económico que supondría la falta de transporte y comunicación entre los mu-
nicipios mencionados?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta 
d’un servei de mobilitat a Cambrils, Salou i Tarragona després de la 
posada en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
311-00213/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 1660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Ante la puesta en funcionamiento durante el ejercicio 2018 de la variante Van-
dellòs - Camp de Tarragona del llamado Corredor del Mediterráneo, lo que supone 
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como consecuencia la falta de servicio de transporte ferroviario entre las poblacio-
nes de Cambrils, Salou y Tarragona capital.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En relación a lo expuesto anteriormente y ante el aumento de población que se 

produce de manera estacional, fundamentalmente en verano, ¿cómo tiene pensado 
la Generalitat de Cataluña ofrecer un servicio de movilidad adecuado a los ciuda-
danos de dichos municipios?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
per a informar de l’afectació de la posada en funcionament de la variant 
del Corredor Mediterrani sobre els sectors professionals de Cambrils, 
Salou i Tarragona
311-00214/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 1661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Ante la puesta en funcionamiento durante el ejercicio 2018 de la variante Van-
dellòs - Camp de Tarragona del llamado Corredor del Mediterráneo, lo que supone 
como consecuencia la falta de servicio de transporte ferroviario entre las poblacio-
nes de Cambrils, Salou y Tarragona capital.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Ha mantenido la Generalitat de Cataluña alguna reunión con los diferentes 

sectores directamente perjudicados (hoteleros, restauradores, comerciantes, etc...) de 
las poblaciones afectadas para informarles de dichas medidas y si se les ha ofrecido 
alguna solución alternativa al respecto? ¿Se ha realizado algún estudio económico 
del perjuicio que supondría esta decisión para la economía de esta zona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió pressupostària d’algun transport alternatiu a Cambrils, Salou 
i Tarragona després de la posada en funcionament de la variant del 
Corredor Mediterrani
311-00215/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 1662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Ante la puesta en funcionamiento durante el ejercicio 2018 de la variante Van-
dellòs - Camp de Tarragona del llamado Corredor del Mediterráneo, lo que supone 
como consecuencia la falta de servicio de transporte ferroviario entre las poblacio-
nes de Cambrils, Salou y Tarragona capital.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En el caso de tener previsto algún tipo de transporte alternativo, ¿está presu-

puestado por parte de la Generalitat de Cataluña? ¿Se ha informado a los Ayunta-
mientos afectados de dicho presupuesto en caso de existir?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
riscos de la presència d’animals al voltant dels barris de Sant Pere  
i Sant Pau, de Tarragona
311-00216/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Des de fa un temps, als voltants del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona 
es poden observar uns animals gens habituals a la zona, es tracta d’uns porcs de co-
lor fosc que cada vegada més s’apropen amb més confiança als espais urbans, po-
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dent arribar a provocar problemes sanitaris i fins i tot de seguretat a les persones i 
al trànsit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració tècnica s’ha fet de la situació? Existeixen informes on es de-

terminin els riscos de l’existència d’aquests animals en aquest indret? Quins són 
aquests riscos per a les persones que transiten per aquest indret? Quins danys poden 
produir al medi natural o als béns materials públics?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen i 
la captura dels animals que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere  
i Sant Pau, de Tarragona
311-00217/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Des de fa un temps, als voltants del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona 
es poden observar uns animals gens habituals a la zona, es tracta d’uns porcs de co-
lor fosc que cada vegada més s’apropen amb més confiança als espais urbans, po-
dent arribar a provocar problemes sanitaris i fins i tot de seguretat a les persones i 
al trànsit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin origen tenen aquests animals? Es considera adient la captura dels animals 

i amb quin destí, la reclusió en un centre o el sacrifici? Quina previsió temporal te-
nen prevista per executar una acció al territori?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
composició dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del 
Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
311-00218/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la composició d’aquests nous òrgans i en base a quin reglament o 

normativa es regiran?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre  
la previsió de creació d’òrgans de coordinació de la caça
311-00219/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants òrgans d’aquestes característiques i a quines zones té previst el Depar-

tament i amb quina previsió temporal?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions 
dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils 
(Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
311-00220/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines funcions tenen assignades aquests òrgans?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació 
econòmica dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del 
Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
311-00221/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
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dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Existeix dotació econòmica per a la implantació i funcionament d’aquest òr-

gan? En cas afirmatiu, a càrrec de quina partida pressupostària?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’avaluació de la incidència de la creació dels òrgans de coordinació 
de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca 
i Salou (Tarragonès) en la regulació i reducció de riscos
311-00222/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– El Departament té previst avaluar si la creació d’aquests òrgans incideix favo-

rablement a la regulació de poblacions i a la reducció dels riscos i danys que pro-
dueixen?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a evitar la repetició de sinistres com el que 
va tenir lloc a l’autopista AP-7 quan un vehicle va impactar amb un 
porc senglar
311-00223/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Després de l’accident del passat dia 5 de març a l’AP-7 a l’alçada de Tarragona, 

al qual un conductor va resultar ferit per l’impacte amb un porc senglar, quines me-
sures s’han pres per evitar la repetició d’aquests fets? S’han posat en contacte amb 
les autoritats municipals per tal de coordinar o crear un d’aquests òrgans de gestió? 
Quines expectatives es poden preveure pel que fa a aquest cas concret?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a desbloquejar la situació de col·lapse dels 
jutjats de primera instància de província
311-00224/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 1671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
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presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

D’acord amb l’entrada en vigor de l’article 98.2 de la Llei Orgànica del Poder Ju-
dicial per a la creació d’un jutjat per província i especialitzat en el coneixement dels 
litigis sobre clàusules abusives en escriptures hipotecaries (clàusules sòl, venciment 
anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització hipotecària o hipoteques 
multidivisa), es va acordar centralitzar tots aquests litigis a les capitals de província 
a partir de l’1 de juny de 2017.

Atès que a les dades facilitades per part del Consell de l’Advocacia Catalana 
s’observa que en aquests jutjats especialitzats s’han presentat, entre el mesos de juny 
i desembre de 2017, un total de 18.474 demandes als quatre jutjats catalans (14.061 
del Primera Instància núm. 50 de Barcelona, 1.397 del Primera Instància núm. 3 de 
Girona, 1.817 del Primera Instància núm. 8 de Tarragona i 660 del Primera Instàn-
cia núm. 6 de Lleida), la qual cosa suposa una mitjana de 3.070 reclamacions men-
suals i de 140 diàries, entre juny i desembre de 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Atenent als problemes de bloqueig i col·lapse en aquests jutjats especialitzats.
– Quines mesures extraordinàries s’han adoptat per part del Departament de Jus-

tícia i quins recursos humans i materials es posaran a disposició d’aquests jutjats per 
tal de desbloquejar la situació extraordinària de col·lapse que pateixen i que afecta a 
la situació judicial de milers de ciutadans?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2010
311-00225/12

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2010.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
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–¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-
mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2011
311-00226/12

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2011.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
–¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-

mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2012
311-00227/12

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2012.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-

mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2013
311-00228/12

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2013.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
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– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-
mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2014
311-00229/12

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2014.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-

mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2015
311-00230/12

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2015.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-

mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2016
311-00231/12

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2016.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
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– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-
mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2017
311-00232/12

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2017.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-

mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pressupost assignat a la construcció de la nova residència de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-00233/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quin ha estat el pressupost assignat a la creació de la nova residència de Vila-

franca del Penedès?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
contractació de places residencials i sociosanitàries al Centre 
Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-00234/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quina és la intenció del Govern respecte a la contractació de places residen-

cials i sociosanitàries al Centre Ricard Fortuny de Vilafranca del Penedès?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla 
de desenvolupament del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-00235/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

d’acord amb el que estableix l’article 163 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:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quin és el pla de desenvolupament previst per al Centre Ricard Fortuny de Vila-

franca del Penedès per als propers anys?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de construir una nova residència per a gent gran a Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès)
311-00236/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

d’acord amb el que estableix l’article 163 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:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Està prevista la construcció d’una nova residència per a gent gran a Vilafran-

ca del Penedès? Està dotada pressupostàriament? S’ha produït alguna modificació 
pressupostària en relació a aquesta construcció?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places sociosanitàries del Centre Sociosanitari Ricard 
Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), reconvertides en 
places residencials
311-00237/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

d’acord amb el que estableix l’article 163 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:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quantes places sociosanitàries del Centre Ricard Fortuny s’han reconvertit en 

places residencials?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió 
de reconvertir places sociosanitàries en places residencials al Centre 
Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-00238/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

d’acord amb el que estableix l’article 163 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:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quina és la previsió de reconversió de places sociosanitàries en places residen-

cials al Centre Ricard Fortuny?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fusió 
del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès, 
amb el consorci creat pels hospitals generals de Vilanova i la Geltrú i 
el Garraf
311-00239/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

d’acord amb el que estableix l’article 163 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:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Està contemplada la fusió del Centre Ricard Fortuny amb el Consorci creat 

pels hospitals generals de Vilanova i el Garraf?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pla estratègic previst a l’Alt Penedès amb relació a l’activitat 
sociosanitària i residencial per a la gent gran
311-00240/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

d’acord amb el que estableix l’article 163 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:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quin és el pla estratègic previst a la comarca de l’Alt Penedès respecte a l’acti-

vitat sociosanitària i residencial per a gent gran?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs



BOPC 39
16 de març de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 43 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les reunions amb la gerència i el comitè d’empresa del Centre 
Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès
311-00241/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

d’acord amb el que estableix l’article 163 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:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quantes reunions han tingut la gerència i el Govern amb el comitè d’empresa 

per tal d’aclarir el futur laboral d’aquest centre?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a garantir un servei de menjador escolar segur per als 
alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-00668/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
va aprovar la Resolució 814/XI del Parlament de Catalunya, sobre un servei de men-
jador sense gluten segur a les escoles on s’instava el Govern a garantir que en el curs 
2018-2019 tots els centres escolars de Catalunya ofereixin un servei de menjador 
segur per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten, amb 
garanties de seguretat, destinant els recursos necessaris per aplicar els protocols de 
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seguretat alimentària a totes les escoles de Catalunya, mecanismes de control obli-
gatori dels procediments d’elaboració i de servei, i la formació integral necessària 
del conjunt de professionals vinculats a aquest servei, així com l’establiment d’un 
règim sancionador en cas de negligències, i garantir aquest servei. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari:

– Quins recursos ha destinat el Govern per garantir un servei de menjador esco-
lar segur per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten a 
tots els centres escolars de Catalunya en el curs 2017-2018?

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’un 
servei de menjador escolar segur per als alumnes amb patologies 
relacionades amb la ingesta de gluten
314-00669/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
va aprovar la Resolució 814/XI del Parlament de Catalunya, sobre un servei de men-
jador sense gluten segur a les escoles on s’instava el Govern a garantir que en el curs 
2018-2019 tots els centres escolars de Catalunya ofereixin un servei de menjador 
segur per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten, amb 
garanties de seguretat, destinant els recursos necessaris per aplicar els protocols de 
seguretat alimentària a totes les escoles de Catalunya, mecanismes de control obli-
gatori dels procediments d’elaboració i de servei, i la formació integral necessària 
del conjunt de professionals vinculats a aquest servei, així com l’establiment d’un 
règim sancionador en cas de negligències, i garantir aquest servei. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari:

– Es garanteix actualment que tots els centres escolars de Catalunya ofereixen un 
servei de menjador escolar segur per als alumnes amb patologies relacionades amb 
la ingesta del gluten?

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten que són 
usuaris del servei de menjador escolar
314-00670/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
va aprovar la Resolució 814/XI del Parlament de Catalunya, sobre un servei de men-
jador sense gluten segur a les escoles on s’instava el Govern a garantir que en el curs 
2018-2019 tots els centres escolars de Catalunya ofereixin un servei de menjador 
segur per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten, amb 
garanties de seguretat, destinant els recursos necessaris per aplicar els protocols de 
seguretat alimentària a totes les escoles de Catalunya, mecanismes de control obli-
gatori dels procediments d’elaboració i de servei, i la formació integral necessària 
del conjunt de professionals vinculats a aquest servei, així com l’establiment d’un 
règim sancionador en cas de negligències, i garantir aquest servei. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari:

– Quants alumnes que tenen patologies relacionades amb la ingesta de gluten són 
usuaris del servei de menjador escolar a Catalunya? Aquests alumnes tenen garantit 
un servei de menjador segur adequat a les seves patologies?

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de control de l’elaboració del menjar i del servei de menjador 
dels centres escolars per a garantir la seguretat als alumnes amb 
patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-00671/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
va aprovar la Resolució 814/XI del Parlament de Catalunya, sobre un servei de men-
jador sense gluten segur a les escoles on s’instava el Govern a garantir que en el curs 
2018-2019 tots els centres escolars de Catalunya ofereixin un servei de menjador 
segur per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten, amb 
garanties de seguretat, destinant els recursos necessaris per aplicar els protocols de 
seguretat alimentària a totes les escoles de Catalunya, mecanismes de control obli-
gatori dels procediments d’elaboració i de servei, i la formació integral necessària 
del conjunt de professionals vinculats a aquest servei, així com l’establiment d’un 
règim sancionador en cas de negligències, i garantir aquest servei. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari:

– Quins mecanismes de control obligatori dels procediments d’elaboració i de 
servei s’estan portant a terme en els centres escolars per garantir un servei de men-
jador escolar segur per a l’alumnat amb patologies relacionades amb la ingesta de 
gluten?

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels 
professionals vinculats al servei de menjador escolar per a garantir 
la seguretat als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta 
de gluten
314-00672/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre de 2017, 
va aprovar la Resolució 814/XI del Parlament de Catalunya, sobre un servei de men-
jador sense gluten segur a les escoles on s’instava el Govern a garantir que en el curs 
2018-2019 tots els centres escolars de Catalunya ofereixin un servei de menjador 
segur per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten, amb 
garanties de seguretat, destinant els recursos necessaris per aplicar els protocols de 
seguretat alimentària a totes les escoles de Catalunya, mecanismes de control obli-
gatori dels procediments d’elaboració i de servei, i la formació integral necessària 
del conjunt de professionals vinculats a aquest servei, així com l’establiment d’un 
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règim sancionador en cas de negligències, i garantir aquest servei. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari:

– Quin tipus de formació s’ha impartit al conjunt de professionals vinculats al 
servei de menjador escolar (cuina, servei d’àpats, monitors, etc.) per garantir un ser-
vei adequat per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten?

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  
places d’unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma  
de Gramenet (Barcelonès)
314-00673/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– De quantes places d’unitats de suport a l’educació especial (USEE) disposa 

la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, per cadascun dels seus centres educatius?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de 
places d’unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma  
de Gramenet (Barcelonès)
314-00674/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Quina és la demanda de places d’unitats de suport a l’educació especial (USEE) 

detectades a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet en el darrer curs?

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es cobreix la 
demanda de places d’unitats de suport a l’educació especial de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00675/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Està el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya cobrint 

tota la demanda de places d’unitats de suport a l’educació especial (USEE) a Santa 
Coloma de Gramenet?

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de places d’unitats de suport a l’educació especial a Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès) del 2011 ençà
314-00676/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Quina ha estat l’evolució en el nombre de places d’unitats de suport a l’educa-

ció especial (USEE) a Santa Coloma de Gramenet des del 2011 fins avui? Quina és 
l’evolució que es preveu de cara el curs 2018-2019?

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
que es troben en llista d’espera per a accedir a un recurs residencial 
per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00677/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones es troben en llista d’espera per accedir a un recurs residen-

cial per a la gent gran a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, desglossat per cen-
tres, a data 1 de març de 2018?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units



BOPC 39
16 de març de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que es troben en llista d’espera per a accedir a un recurs 
residencial per a la gent gran a Badalona (Barcelonès)
314-00678/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones es troben en llista d’espera per accedir a un recurs residen-

cial per a la gent gran a la ciutat de Badalona, desglossat per centres, a data 1 de 
març de 2018?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que es troben en llista d’espera per a accedir a un recurs 
residencial per a la gent gran a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-00679/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones es troben en llista d’espera per accedir a un recurs residen-

cial per a la gent gran a la ciutat de Sant Adrià de Besòs, desglossat per centres, a 
data 1 de març de 2018?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del centre 
de dia de la residència pública Ramon Berenguer, de Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelonès)
314-00680/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la previsió del Govern per obrir el Centre de Dia públic ubicat a la 

residència pública Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès)
314-00681/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació detallada dels deutes econòmics contrets per la Generalitat 

de Catalunya amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a dia d’avui?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès)
314-00682/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació detallada dels deutes econòmics contrets per la Generalitat 

de Catalunya amb l’Ajuntament de Badalona, a dia d’avui?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
314-00683/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació detallada dels deutes econòmics contrets per la Generalitat 

de Catalunya amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a dia d’avui?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Tiana (Maresme)
314-00684/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació detallada dels deutes econòmics contrets per la Generalitat 

de Catalunya amb l’Ajuntament de Tiana, a dia d’avui?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Montgat (Maresme)
314-00685/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació detallada dels deutes econòmics contrets per la Generalitat 

de Catalunya amb l’Ajuntament de Montgat, a dia d’avui?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
desenvolupament del Pla interdepartamental d’atenció i interacció 
social i sanitària
314-00686/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el estado actual de desarrollo del Plan Interdepartamental de Aten-

ción e Interacción Social y Sanitaria (PIAISS)?
– En relación a los siguientes proyectos ligados al PIAISS, ¿cuál es su grado de 

implementación?
• Proyectos funcionales
• Proyectos de apoyo y transversales
• Proyectos territoriales

Palacio del Parlamento, 6 de marzo de 2018 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals de la 
xarxa d’utilitat pública que fan implants coclears
314-00687/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos y qué hospitales de la red de utilidad pública de Cataluña realizan 

implantes cocleares, sea en niños, o en adultos?

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’implants 
coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2015
314-00688/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para colocar un nuevo implante coclear realizadas 

por cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública en 2015.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’implants 
coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2016
314-00689/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para colocar un nuevo implante coclear realizadas 

por cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública en 2016.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’implants 
coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2017
314-00690/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para colocar un nuevo implante coclear realizadas 

por cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública en 2017.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’intervencions per a revisar implants coclears fetes als hospitals 
de la xarxa d’utilitat pública el 2015
314-00691/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para revisión de un implante coclear (cambio de pro-

cesador de sonido, recambios, etc.) realizadas por cada uno de los hospitales de la 
red de utilidad pública en 2015.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’intervencions per a revisar implants coclears fetes als hospitals  
de la xarxa d’utilitat pública el 2016
314-00692/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para revisión de un implante coclear (cambio de pro-

cesador de sonido, recambios, etc.) realizadas por cada uno de los hospitales de la 
red de utilidad pública en 2016.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’intervencions per a revisar implants coclears fetes als hospitals  
de la xarxa d’utilitat pública el 2017
314-00693/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones para revisión de un implante coclear (cambio de pro-

cesador de sonido, recambios, etc.) realizadas por cada uno de los hospitales de la 
red de utilidad pública en 2017.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa 
d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2015
314-00694/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para colo-
car un nuevo implante coclear a fecha 31-12-2015.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals  
de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2016
314-00695/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para colo-
car un nuevo implante coclear a fecha 31-12-2016.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa 
d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2017
314-00696/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para colo-
car un nuevo implante coclear a fecha 31-12-2017.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant 
coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de 
desembre de 2015
314-00697/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para reali-
zar una intervención de revisión de su implante coclear a fecha 31-12-2015.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant coclear als 
hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2016
314-00698/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para reali-
zar una intervención de revisión de su implante coclear a fecha 31-12-2016.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant 
coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de 
desembre de 2017
314-00699/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de personas en lista de espera, con indicación del tiempo medio de 

espera y del tiempo que llevaba esperando el usuario que más tiempo llevaba en la 
lista de espera, en cada uno de los hospitales de la red de utilidad pública para reali-
zar una intervención de revisión de su implante coclear a fecha 31-12-2017.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places disponibles per a persones amb discapacitats als centres 
residencials del Baix Llobregat
314-00700/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de plazas disponibles para personas con algún tipo de discapacidad en 

los centros residenciales de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona). Se solicita 
la información desglosada por municipios e indicando la titularidad de estos centros 
residenciales, ya sean públicos, privados o concertados.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
disponibles per a persones amb discapacitats als pisos tutelats del 
Baix Llobregat
314-00701/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 1622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de plazas disponibles para personas con algún tipo de discapacidad 

en los pisos tutelados de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona). Se solicita la 
información desglosada por municipios e indicando la titularidad de estos pisos, ya 
sean públicos, privados o concertados.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
coordinació entre els jutjats i els Mossos d’Esquadra per a garantir el 
funcionament del braçalet GPS que duen els condemnats per delictes 
d’agressió sexual i violència de gènere
314-00702/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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: 
En relación a los dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– ¿Qué medidas adopta el Departament d’Interior en cuanto a coordinación entre 
el juzgado que ha ordenado su colocación y los Mossos d’Esquadra para garantizar el 
correcto funcionamiento de la pulsera?

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes relatius 
al control dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència 
de gènere
314-00703/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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: 
En relación a los dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.
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– Desde el Departament d’Interior, ¿qué órgano es el responsable de realizar los 
informes sobre el control del condenado? ¿Con qué periodicidad se realizan estos in-
formes? ¿A qué departamento se remiten estos informes para su revisión?

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual i 
violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
314-00704/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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: 
En relación a los dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– Desde el Departament d’Interior, ¿cuántos casos de reincidencia se han dado 
durante el periodo en que el condenado llevaba una pulsera GPS los años 2016 y 
2017 en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius  
de la reincidència dels condemnats per delictes d’agressió sexual  
i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
314-00705/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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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: 
En relación a los dispositivos de pulseras GPS que se utilizan para el control en 

algunos casos de condenados por delitos de agresión sexual y/o violencia de género 
que funcionan con un tipo de batería que debe ser recargada periódicamente.

– Desde el Departament d’Interior y en el supuesto de que se hayan producido 
casos de reincidencia durante el periodo en que el condenado llevara una pulsera 
GPS durante los años 2016 y 2017, ¿cuáles han sido los motivos de dichas reinci-
dencias?

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’han retirat les activitats gratuïtes dels casals de gent gran
314-00706/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins són els motius pels quals s’han retirat les activitats gratuïtes dels Casals 

de la gent gran a Catalunya? Quins casals han estat afectats?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han participat en les activitats gratuïtes dels casals  
de gent gran el 2017
314-00707/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones han participat de les activitats gratuïtes dels Casals de la 

gent gran a Catalunya durant l’any 2017?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del 
concurs per a gestionar les activitats gratuïtes dels casals de gent 
gran
314-00708/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quan es preveu la publicació del nou concurs públic per a la gestió de les acti-

vitats gratuïtes dels Casals de la gent gran a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mes en què es 
preveu que tornin a funcionar les activitats gratuïtes dels casals de 
gent gran
314-00709/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En quin mes de l’any 2018 es preveu que puguin tornar a funcionar les activi-

tats gratuïtes dels Casals de la gent gran a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació de 
la retirada de les activitats gratuïtes dels casals de gent gran als 
usuaris i als directors dels casals
314-00710/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com s’ha comunicat la decisió de la retirada de les activitats gratuïtes dels Ca-

sals de la gent gran als usuaris/àries? I als directors/es dels casals de la gent gran?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació de 
la retirada de les activitats gratuïtes dels casals de gent gran als 
ajuntaments
314-00711/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 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 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com s’ha comunicat la decisió de retirar les activitats gratuïtes dels Casals de 

la gent gran als ajuntaments de les poblacions afectades?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul del cost 
econòmic de la manca de transport i comunicació entre Cambrils, 
Salou i Tarragona amb la posada en funcionament de la variant del 
Corredor Mediterrani
314-00712/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 1689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Ante la puesta en funcionamiento durante el ejercicio 2018 de la variante Van-
dellòs - Camp de Tarragona del llamado Corredor del Mediterráneo, lo que supone 
como consecuencia la falta de servicio de transporte ferroviario entre las poblacio-
nes de Cambrils, Salou y Tarragona capital.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Al ser poblaciones turísticas, ¿tiene calculado la Generalitat de Cataluña el 

coste económico que supondría la falta de transporte y comunicación entre los mu-
nicipios mencionados?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta d’un servei 
de mobilitat a Cambrils, Salou i Tarragona després de la posada en 
funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
314-00713/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 1690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Ante la puesta en funcionamiento durante el ejercicio 2018 de la variante Van-
dellòs - Camp de Tarragona del llamado Corredor del Mediterráneo, lo que supone 
como consecuencia la falta de servicio de transporte ferroviario entre las poblacio-
nes de Cambrils, Salou y Tarragona capital.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En relación a lo expuesto anteriormente y ante el aumento de población que se 

produce de manera estacional, fundamentalmente en verano, ¿cómo tiene pensado 
la Generalitat de Cataluña ofrecer un servicio de movilidad adecuado a los ciuda-
danos de dichos municipios?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
informar de l’afectació de la posada en funcionament de la variant  
del Corredor Mediterrani sobre els sectors professionals de Cambrils, 
Salou i Tarragona
314-00714/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 1691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Ante la puesta en funcionamiento durante el ejercicio 2018 de la variante Van-
dellòs - Camp de Tarragona del llamado Corredor del Mediterráneo, lo que supone 
como consecuencia la falta de servicio de transporte ferroviario entre las poblacio-
nes de Cambrils, Salou y Tarragona capital.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Ha mantenido la Generalitat de Cataluña alguna reunión con los diferentes 

sectores directamente perjudicados (hoteleros, restauradores, comerciantes, etc...) de 
las poblaciones afectadas para informarles de dichas medidas y si se les ha ofrecido 
alguna solución alternativa al respecto? ¿Se ha realizado algún estudio económico 
del perjuicio que supondría esta decisión para la economía de esta zona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
pressupostària d’algun transport alternatiu a Cambrils, Salou  
i Tarragona després de la posada en funcionament de la variant  
del Corredor Mediterrani
314-00715/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 1692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Ante la puesta en funcionamiento durante el ejercicio 2018 de la variante Van-
dellòs - Camp de Tarragona del llamado Corredor del Mediterráneo, lo que supone 
como consecuencia la falta de servicio de transporte ferroviario entre las poblacio-
nes de Cambrils, Salou y Tarragona capital.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En el caso de tener previsto algún tipo de transporte alternativo, ¿está presu-

puestado por parte de la Generalitat de Cataluña? ¿Se ha informado a los Ayunta-
mientos afectados de dicho presupuesto en caso de existir?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els riscos de la 
presència d’animals al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, 
de Tarragona
314-00716/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Des de fa un temps, als voltants del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona 
es poden observar uns animals gens habituals a la zona, es tracta d’uns porcs de co-
lor fosc que cada vegada més s’apropen amb més confiança als espais urbans, po-
dent arribar a provocar problemes sanitaris i fins i tot de seguretat a les persones i 
al trànsit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració tècnica s’ha fet de la situació? Existeixen informes on es de-

terminin els riscos de l’existència d’aquests animals en aquest indret? Quins són 
aquests riscos per a les persones que transiten per aquest indret? Quins danys poden 
produir al medi natural o als béns materials públics?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen i la captura 
dels animals que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, 
de Tarragona
314-00717/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Des de fa un temps, als voltants del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona 
es poden observar uns animals gens habituals a la zona, es tracta d’uns porcs de co-
lor fosc que cada vegada més s’apropen amb més confiança als espais urbans, po-
dent arribar a provocar problemes sanitaris i fins i tot de seguretat a les persones i 
al trànsit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin origen tenen aquests animals? Es considera adient la captura dels animals 

i amb quin destí, la reclusió en un centre o el sacrifici? Quina previsió temporal te-
nen prevista per executar una acció al territori?

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels 
òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils 
(Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-00718/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la composició d’aquests nous òrgans i en base a quin reglament o 

normativa es regiran?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
creació d’òrgans de coordinació de la caça
314-00719/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
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dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants òrgans d’aquestes característiques i a quines zones té previst el Depar-

tament i amb quina previsió temporal?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels 
òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils 
(Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-00720/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines funcions tenen assignades aquests òrgans?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
econòmica dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del 
Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-00721/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Existeix dotació econòmica per a la implantació i funcionament d’aquest òr-

gan? En cas afirmatiu, a càrrec de quina partida pressupostària?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de la 
incidència de la creació dels òrgans de coordinació de la caça a 
Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou 
(Tarragonès) en la regulació i reducció de riscos
314-00722/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.



BOPC 39
16 de març de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 74

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– El Departament té previst avaluar si la creació d’aquests òrgans incideix favo-

rablement a la regulació de poblacions i a la reducció dels riscos i danys que pro-
dueixen?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a evitar sinistres com el que va tenir lloc el 5 de març 
a l’autopista AP-7 quan un vehicle va impactar amb un porc senglar
314-00723/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat, segons 
el Pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un òrgan de coor-
dinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i s’anuncia la constitució d’un 
segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

Coneguda la problemàtica que la superpoblació de certes espècies amb aprofi-
tament cinegètic poden ocasionar als productors agraris, instal·lacions ramaderes i 
industrials o als càmpings en zones turístiques, i de seguretat viària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Després de l’accident del passat dia 5 de març a l’AP-7 a l’alçada de Tarragona, 

al qual un conductor va resultar ferit per l’impacte amb un porc senglar, quines me-
sures s’han pres per evitar la repetició d’aquests fets? S’han posat en contacte amb 
les autoritats municipals per tal de coordinar o crear un d’aquests òrgans de gestió? 
Quines expectatives es poden preveure pel que fa a aquest cas concret?

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per a desbloquejar la situació de col·lapse dels jutjats de primera 
instància de província
314-00724/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 1701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat del Grup Parlamentari de 

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

D’acord amb l’entrada en vigor de l’article 98.2 de la Llei Orgànica del Poder Ju-
dicial per a la creació d’un jutjat per província i especialitzat en el coneixement dels 
litigis sobre clàusules abusives en escriptures hipotecaries (clàusules sòl, venciment 
anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització hipotecària o hipoteques 
multidivisa), es va acordar centralitzar tots aquests litigis a les capitals de província 
a partir de l’1 de juny de 2017.

Atès que a les dades facilitades per part del Consell de l’Advocacia Catalana 
s’observa que en aquests jutjats especialitzats s’han presentat, entre el mesos de juny 
i desembre de 2017, un total de 18.474 demandes als quatre jutjats catalans (14.061 
del Primera Instància núm. 50 de Barcelona, 1.397 del Primera Instància núm. 3 de 
Girona, 1.817 del Primera Instància núm. 8 de Tarragona i 660 del Primera Instàn-
cia núm. 6 de Lleida), la qual cosa suposa una mitjana de 3.070 reclamacions men-
suals i de 140 diàries, entre juny i desembre de 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures extraordinàries s’han adoptat per part del Departament de Jus-

tícia i quins recursos humans i materials es posaran a disposició d’aquests jutjats per 
tal de desbloquejar la situació extraordinària de col·lapse que pateixen i que afecta a 
la situació judicial de milers de ciutadans?

Palau del Parlament, 9 de març de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2010
314-00725/12

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2010.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-

mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018 
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2011
314-00726/12

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2011.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
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– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-
mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018 
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2012
314-00727/12

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2012.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-

mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018 
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2013
314-00728/12

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2013.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-

mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018 
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2014
314-00729/12

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2014.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
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– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-
mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018 
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2015
314-00730/12

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2015.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-

mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018 
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2016
314-00731/12

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2016.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-

mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018 
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2017
314-00732/12

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 1709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las revisiones de valoraciones sobre grados de dependencia que 

realizó el Departament de Benestar Social i Famílies durante el año 2017.
– ¿Cuántas de estas revisiones se realizaron?
– ¿Cuántas de estas revisiones fueron realizadas de oficio?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron las valoraciones de oficio?
– ¿Cuántas revisiones se realizaron a solicitud del interesado?
– ¿Qué personal realizó estas valoraciones de grados de dependencia? ¿A qué 

categoría pertenecían?
– ¿Qué departamento diseñó los cuestionarios para valorar el grado de depen-

dencia? ¿Qué criterios clínicos se siguen en estos cuestionarios?
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– ¿Cuántas revisiones de grado de dependencia han sido modificadas? Solicita-
mos la información con indicación del número total de revisiones al alta y a la baja 
y la media de aumento o reducción de graduación que supuso para el perceptor.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2018 
David Mejía Ayra, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb Abertis per a aplicar mesures de bonificació als vehicles 
pesants a la carretera C-33
314-00733/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

En relación sobre las intervenciones realizadas para reducir la contaminación 
ambiental y acústica, consecuencia del tráfico de paso en la Ronda Sud de Grano-
llers (Barcelona).

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Ha realizado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña alguna gestión para 

buscar alguna solución con la concesionaria del grupo Abertis para que se apliquen 
medidas de bonificación para los vehículos pesados en la C-33?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a 
restringir el trànsit de vehicles pesants per la ronda Sud entre l’enllaç 
de la carretera C-17 i el camí de Santa Quitèria
314-00734/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

En relación sobre las intervenciones realizadas para reducir la contaminación 
ambiental y acústica, consecuencia del tráfico de paso en la Ronda Sud de Grano-
llers (Barcelona).

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Ha realizado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña alguna gestión para el 

establecimiento de medidas de restricción del tráfico de paso de vehículos pesados 
por la Ronda Sud (C-352), entre el enlace de la C-17 y el Camino de Santa Quitèria?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contactes 
amb l’Ajuntament de Granollers (Vallès Oriental) per a reduir la 
contaminació ambiental i acústica del trànsit a la ronda Sud
314-00735/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

En relación sobre las intervenciones realizadas para reducir la contaminación 
ambiental y acústica, consecuencia del tráfico de paso en la Ronda Sud de Grano-
llers (Barcelona).

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Ha mantenido el Gobierno de la Generalitat de Cataluña algún tipo de contac-

to y conversaciones con el Ayuntamiento de Granollers para analizar la situación y 
proponer medidas para la reducción de la contaminación ambiental y acústica pro-
ducto del tráfico de paso en la Ronda Sud de Granollers?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
assignat a la construcció de la nova residència de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
314-00736/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quin ha estat el pressupost assignat a la creació de la nova residència de Vila-

franca del Penedès?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de 
places residencials i sociosanitàries al Centre Sociosanitari Ricard 
Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00737/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quina és la intenció del Govern respecte a la contractació de places residen-

cials i sociosanitàries al Centre Ricard Fortuny de Vilafranca del Penedès?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de 
desenvolupament del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny,  
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00738/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quin és el pla de desenvolupament previst per al Centre Ricard Fortuny de Vila-

franca del Penedès per als propers anys?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
construir una nova residència per a gent gran a Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
314-00739/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Està prevista la construcció d’una nova residència per a gent gran a Vilafran-

ca del Penedès? Està dotada pressupostàriament? S’ha produït alguna modificació 
pressupostària en relació a aquesta construcció?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
sociosanitàries del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès), reconvertides en places residencials
314-00740/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quantes places sociosanitàries del Centre Ricard Fortuny s’han reconvertit en 

places residencials?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
reconvertir places sociosanitàries en places residencials al Centre 
Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00741/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quina és la previsió de reconversió de places sociosanitàries en places residen-

cials al Centre Ricard Fortuny?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió del Centre 
Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès, amb el 
consorci creat pels hospitals generals de Vilanova i la Geltrú i el Garraf
314-00742/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Està contemplada la fusió del Centre Ricard Fortuny amb el Consorci creat 

pels hospitals generals de Vilanova i el Garraf?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla estratègic 
previst a l’Alt Penedès amb relació a l’activitat sociosanitària i 
residencial per a la gent gran
314-00743/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quin és el pla estratègic previst a la comarca de l’Alt Penedès respecte a l’acti-

vitat sociosanitària i residencial per a gent gran?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
la gerència i el comitè d’empresa del Centre Sociosanitari Ricard 
Fortuny, de Vilafranca del Penedès
314-00744/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació amb el pla estratègic sobre l’activitat sociosanitària i residencial per a 

gent gran a la comarca de l’Alt Penedès.
– Quantes reunions han tingut la gerència i el Govern amb el comitè d’empresa 

per tal d’aclarir el futur laboral d’aquest centre?

Palau del Parlament, 8 de març de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que es troben en llista d’espera per a accedir a un recurs residencial per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-00677/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que es troben en llista d’espera per a accedir a un recurs residencial per a la gent gran a Badalona (Barcelonès)
	314-00678/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que es troben en llista d’espera per a accedir a un recurs residencial per a la gent gran a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	314-00679/12
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	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-00681/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat amb l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès)
	314-00682/12
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	314-00683/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat amb l’Ajuntament de Tiana (Maresme)
	314-00684/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat amb l’Ajuntament de Montgat (Maresme)
	314-00685/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària
	314-00686/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals de la xarxa d’utilitat pública que fan implants coclears
	314-00687/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’implants coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2015
	314-00688/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’implants coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2016
	314-00689/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’implants coclears fets als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2017
	314-00690/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions per a revisar implants coclears fetes als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2015
	314-00691/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions per a revisar implants coclears fetes als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2016
	314-00692/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions per a revisar implants coclears fetes als hospitals de la xarxa d’utilitat pública el 2017
	314-00693/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2015
	314-00694/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2016
	314-00695/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera per a un implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2017
	314-00696/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2015
	314-00697/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2016
	314-00698/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera per a una intervenció de revisió d’implant coclear als hospitals de la xarxa d’utilitat pública en data del 31 de desembre de 2017
	314-00699/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places disponibles per a persones amb discapacitats als centres residencials del Baix Llobregat
	314-00700/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places disponibles per a persones amb discapacitats als pisos tutelats del Baix Llobregat
	314-00701/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de coordinació entre els jutjats i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del braçalet GPS que duen els condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
	314-00702/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes relatius al control dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
	314-00703/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
	314-00704/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la reincidència dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
	314-00705/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han retirat les activitats gratuïtes dels casals de gent gran
	314-00706/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han participat en les activitats gratuïtes dels casals de gent gran el 2017
	314-00707/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del concurs per a gestionar les activitats gratuïtes dels casals de gent gran
	314-00708/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mes en què es preveu que tornin a funcionar les activitats gratuïtes dels casals de gent gran
	314-00709/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació de la retirada de les activitats gratuïtes dels casals de gent gran als usuaris i als directors dels casals
	314-00710/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació de la retirada de les activitats gratuïtes dels casals de gent gran als ajuntaments
	314-00711/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul del cost econòmic de la manca de transport i comunicació entre Cambrils, Salou i Tarragona amb la posada en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
	314-00712/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta d’un servei de mobilitat a Cambrils, Salou i Tarragona després de la posada en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
	314-00713/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a informar de l’afectació de la posada en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani sobre els sectors professionals de Cambrils, Salou i Tarragona
	314-00714/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió pressupostària d’algun transport alternatiu a Cambrils, Salou i Tarragona després de la posada en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
	314-00715/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els riscos de la presència d’animals al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
	314-00716/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen i la captura dels animals que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
	314-00717/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	314-00718/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de creació d’òrgans de coordinació de la caça
	314-00719/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	314-00720/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	314-00721/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de la incidència de la creació dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès) en la regulació i reducció de riscos
	314-00722/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a evitar sinistres com el que va tenir lloc el 5 de març a l’autopista AP-7 quan un vehicle va impactar amb un porc senglar
	314-00723/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a desbloquejar la situació de col·lapse dels jutjats de primera instància de província
	314-00724/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2010
	314-00725/12
	Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2011
	314-00726/12
	Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2012
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	Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2013
	314-00728/12
	Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2015
	314-00730/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2016
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2017
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb Abertis per a aplicar mesures de bonificació als vehicles pesants a la carretera C-33
	314-00733/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a restringir el trànsit de vehicles pesants per la ronda Sud entre l’enllaç de la carretera C-17 i el camí de Santa Quitèria
	314-00734/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contactes amb l’Ajuntament de Granollers (Vallès Oriental) per a reduir la contaminació ambiental i acústica del trànsit a la ronda Sud
	314-00735/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a la construcció de la nova residència de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	314-00736/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de places residencials i sociosanitàries al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	314-00737/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de desenvolupament del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	314-00738/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir una nova residència per a gent gran a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	314-00739/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places sociosanitàries del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), reconvertides en places residencials
	314-00740/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reconvertir places sociosanitàries en places residencials al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	314-00741/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès, amb el consorci creat pels hospitals generals de Vilanova i la Geltrú i el Garraf
	314-00742/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla estratègic previst a l’Alt Penedès amb relació a l’activitat sociosanitària i residencial per a la gent gran
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