
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’acció 
educativa de Barcelona
314-03516/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a lluitar 
contra la violència que pateix el col·lectiu LGBTI
314-04897/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a ga-
rantir la seguretat del col·lectiu LGBTI en l’àmbit del lleure nocturn
314-04898/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’habilitar un servei noc-
turn per mitjà de WhatsApp per a atendre víctimes pertanyents al col·lectiu LGBTI
314-04899/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions previstes per a fer 
front a l’increment d’incidències contra el col·lectiu LGBTI
314-04900/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions contra el col·lectiu 
LGBTI que s’han detectat durant el 2018 i el 2019
314-04901/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que es duran a terme 
davant les agressions contra el col·lectiu LGBTI fetes per menors d’edat
314-04902/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb l’Institut Català del Sòl 
per a la compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock
314-04993/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del canvi a l’aplicació 
d’avaluació de notes Esfera
314-04999/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els errors de funcionament de l’apli-
cació d’avaluació de notes Esfera
314-05000/12
Resposta del Govern 20
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes arran dels 
errors de funcionament de l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05001/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra d’uns terrenys de Vi-
la-seca i Salou (Tarragonès) per a construir el centre recreatiu i turístic de Hard Rock
314-05016/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat econòmica del projecte 
de centre recreatiu i turístic de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05017/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model turístic del joc i de sol i 
platja
314-05018/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Hard Rock no 
compra directament els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on vol construir 
un centre recreatiu i turístic
314-05019/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de Caixabank per 
a la venda dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un 
centre recreatiu i turístic
314-05020/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb Criteria per 
a la compra dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un 
centre recreatiu i turístic
314-05021/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del vicepresident 
del Govern en la negociació per a la compra dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tar-
ragonès) on s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
314-05022/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en les negociacions amb Criteria per a la 
compra d’uns terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05023/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de l’adquisició dels terrenys 
de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
314-05024/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que la compra d’uns 
terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) no tindrà cap cost per a les finances de 
la Generalitat
314-05025/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions previstes als terrenys 
de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on Hard Rock vol construir un centre recreatiu i 
turístic
314-05026/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de Hard Rock d’ad-
quirir tots els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) comprats a Caixabank
314-05027/12
Resposta del Govern 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de vendre parcialment 
els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) comprats a Caixabank
314-05028/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes de la compra a Cai-
xabank d’uns terrenys a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05029/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de venda a Hard 
Rock dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un centre 
recreatiu i turístic
314-05030/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que Hard Rock no 
posi en funcionament el centre recreatiu i turístic a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05031/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la compra dels 
terrenys de Caixabank a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05032/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els permisos per a enregistrar me-
nors en els patis d’escoles per a fer el reportatge titulat Llenguaferits del programa 
30 minuts
314-05046/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses pels 
serveis ocupacionals d’inserció
314-05068/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà de permanència en 
els serveis ocupacionals d’inserció
314-05069/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de valoració de la 
capacitat laboral emprat pels serveis ocupacionals d’inserció
314-05070/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera dels serveis ocupacionals d’inserció
314-05072/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de l’Observatori dels 
Drets de la Infància
314-05074/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de trobada familiar
314-05075/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de persones ateses per 
treballador dels punts de trobada familiar
314-05076/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’assignació dels punts 
de trobada familiar
314-05077/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a 
un punt de trobada familiar
314-05078/12
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels punts de trobada 
familiar
314-05079/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import econòmic de les subven-
cions d’ajuda al desenvolupament atorgades en el període 2011-2017
314-05167/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats, les associacions i els 
col·lectius que van rebre subvencions d’ajuda al desenvolupament de l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament en el període 2011-2017
314-05168/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes i els programes d’ajuda 
al desenvolupament subvencionats per l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament en el període 2011-2017
314-05169/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius d’ajuda al desenvo-
lupament dels projectes i els programes que van rebre subvencions de l’Agència 
Catalana de Cooperació en el període 2011-2017
314-05170/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos propis que destina a 
lluitar contra la violència masclista el 2019
314-05201/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos de l’Estat espanyol 
amb què compta per a lluitar contra la violència masclista el 2019
314-05202/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els 32 milions d’euros que des-
tina a la lluita contra la violència masclista inclouen els recursos que el Govern de 
l’Estat destina a Catalunya pel Pacte d’Estat contra la violència masclista
314-05203/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vaga convocada pel Sindicat de 
Riggers durant el muntatge del Festival Sònar a la Fira de Barcelona
314-05210/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’assumir la titularitat 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05211/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb els titulars 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès i amb els sindicats
314-05212/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Consell Escolar de l’Escola 
Intermunicipal del Penedès ha aprovat el canvi de titularitat
314-05213/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el ple de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès ha aprovat el canvi de titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05214/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pagarà al titular de l’Escola In-
termunicipal del Penedès per a adquirir-ne els terrenys i l’edifici
314-05215/12
Resposta del Govern 39
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’estabilitat de la 
plantilla de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05216/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació en què quedaran els 
treballadors de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05217/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur de la direcció de l’Escola 
Intermunicipal del Penedès
314-05218/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el proveïment d’aigua del projecte 
de Hard Rock
314-05234/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de control i segui-
ment de continguts dels dispositius informàtics de fiscals i jutges
314-05238/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’allotjament 
en servidors de la Generalitat de les dades dels procediments judicials amb la in-
dependència judicial
314-05239/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’allotjament 
de les dades dels procediments judicials en servidors de la Generalitat amb la pro-
tecció de dades
314-05240/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’allotjar les dades 
dels procediments judicials en servidors del poder judicial
314-05241/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla d’igualtat de gènere 2019-2023
314-05257/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i execució de les obres 
de prolongació del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
314-05318/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les obres de prolongació 
del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
314-05319/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’entrada en funciona-
ment del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
314-05320/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i la composició del 
Consell Català de l’Empresa
314-05351/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Comissió Exe-
cutiva Permanent del Consell Català de l’Empresa
314-05352/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en una mesa d’àmbit 
estatal del sector de l’automòbil
314-05353/12
Resposta del Govern 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe del Consell de Treball 
Econòmic i Social amb relació al nombre i els tipus de contractes de treball
314-05356/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació urgent de la revisió i 
la validació de l’estudi tècnic per a implantar transport urbà a Vila-seca (Tarragonès)
314-05358/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels tràmits per a im-
plantar transport urbà a Vila-seca (Tarragonès)
314-05359/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la logística per a la intendència de 
l’operatiu d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05363/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reposició dels equips de pro-
tecció individual i el calçat del personal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la 
Ribera d’Ebre
314-05364/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de beguda al perso-
nal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05365/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de l’avituallament als 
equips d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05435/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la carta de serveis 
del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible en castellà al web de la Generalitat
314-05445/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el tríptic informatiu 
del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible en castellà al web de la Generalitat
314-05446/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració de drets per l’absèn-
cia de la versió en castellà de la carta de serveis i el tríptic informatiu del Cos de 
Mossos d’Esquadra al web de la Generalitat
314-05447/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les llengües oficials en les 
comunicacions orals i escrites dels mossos d’Esquadra
314-05465/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos d’Esquadra té 
els documents dels procediments de treball tant en català com en castellà
314-05466/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració dels drets de protec-
ció de dades per la publicació en el diari La Vanguardia de les dades de delinqüents 
habituals a Barcelona
314-05489/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com s’han filtrat les da-
des de delinqüents habituals a Barcelona al diari La Vanguardia
314-05490/12
Resposta del Govern 60
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconsideració de la venda d’unes 
parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix Llobregat)
314-05562/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges previstos 
en unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix 
Llobregat) que tindran titularitat pública
314-05563/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va decidir ven-
dre unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix 
Llobregat)
314-05564/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a vendre unes par-
cel·les de l’Institut Català del Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix Llobregat)
314-05565/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cerca de mecanismes per a 
mantenir la titularitat pública dels habitatges previstos en unes parcel·les de l’Institut 
Català del Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix Llobregat)
314-05566/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme pel De-
partament de Territori i Sostenibilitat per a buidar l’abocador de Vacamorta
314-05594/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Departament de 
Territori i Sostenibilitat amb la comissió de seguiment del tancament i el buidatge 
de l’abocador de Vacamorta
314-05595/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què està la licitació del 
buidatge de l’abocador de Vacamorta
314-05596/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització del buidatge de l’abo-
cador de Vacamorta i el procés de restitució del paisatge
314-05597/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients disciplinaris 
tramitats el 2018 en l’àmbit dels treballadors de centres penitenciaris
314-05711/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients disciplinaris 
tramitats el 2019 en l’àmbit dels treballadors de centres penitenciaris
314-05712/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients disciplinaris 
tramitats el 2018 en l’àmbit dels treballadors de justícia
314-05713/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients disciplinaris 
tramitats el 2019 en l’àmbit dels treballadors de justícia
314-05714/12
Resposta del Govern 67
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el contracte vigent entre 
Andreu Joan Martínez i la Corporació
325-00044/12
Resposta del president del Consell de Govern 68

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les excedències forçoses 
vigents de treballadors de la Corporació
325-00045/12
Resposta del president del Consell de Govern 69

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els casos de càrrecs direc-
tius que se n’han anat a exercir altres responsabilitats amb una excedència forçosa
325-00046/12
Resposta del president del Consell de Govern 69

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha adherit 
a l’acord amb altres comunitats autònomes per a adquirir vacunes contra la grip
314-05904/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte i l’objectivitat del con-
tingut del document Briefing #12/2019 - A hundred years of injustice
314-05905/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la lleialtat institucional de Televisió 
de Catalunya al Cos de Mossos d’Esquadra arran dels apel·latius amb què se’ls va 
anomenar en el programa de TV3 Està passant
314-05906/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atemptat a l’honor del Cos de 
Mossos d’Esquadra pels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de 
TV3 Està passant
314-05907/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la passivitat davant els apel·latius 
amb què es van anomenar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el pro-
grama de TV3 Està passant
314-05908/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures davant la degradació 
de l’honor i la professionalitat sofertes pel Cos de Mossos d’Esquadra pels apel·la-
tius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 Està passant
314-05909/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de TV3 com a ser-
vei públic arran dels apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra en el programa Està passant
314-05910/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà arran 
dels apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de Mossos d’Es-
quadra en el programa de TV3 Està passant
314-05911/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deshumanització dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra arran dels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el 
programa de TV3 Està passant
314-05912/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions, les entitats i els 
experts que s’han tingut en compte per a elaborar el Reglament d’armes del Cos 
d’Agents Rurals
314-05913/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment i els criteris que 
s’han seguit per a elaborar el Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals
314-05914/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presen-
tades per presumptes discriminacions sexistes en la selecció de personal per al 
Mobile World Congress del 2019
314-05915/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions de discriminació 
sexista en la selecció de personal per al Mobile World Congress denunciades el 2019
314-05916/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de denún-
cies per presumptes discriminacions sexistes en la selecció de personal per al Mo-
bile World Congress del 2019 que s’han intruït
314-05917/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els fets denunciats per presump-
tes discriminacions sexistes en la selecció de personal per al Mobile World Congress 
del 2019 incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a la llei
314-05918/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades 
per discriminacions sexistes en la selecció de personal per al Mobile World Con-
gress del 2019
314-05919/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
discriminacions sexistes en la selecció de personal per als congressos
314-05920/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del Departament de Salut 
amb la cooperativa Pediatria dels Pirineus
314-05921/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord del Departament de Salut 
amb l’Hospital Sant Joan de Déu per a oferir serveis sanitaris per mitjà de la co-
operativa Pediatria dels Pirineus
314-05922/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que el Departament de 
Salut paga a la cooperativa Pediatria dels Pirineus per la prestació de serveis sanitaris
314-05923/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut per la cooperativa 
Pediatria dels Pirineus des de la seva creació
314-05924/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 81
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es poden 
consultar públicament el pressupost, les contractacions i els serveis públics de la 
cooperativa Pediatria dels Pirineus
314-05925/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a fer a 
complir la llei de transparència a la cooperativa Pediatria dels Pirineus
314-05926/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels serveis prestats 
per la cooperativa Pediatria dels Pirineus per mitjà de l’Hospital Sant Joan de Déu
314-05927/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de la 
cooperativa Pediatria dels Pirineus
314-05928/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control pel Departament de Salut 
de les empreses que reben la major part d’ingressos del sector públic
314-05929/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de transparència en la 
gestió, el control i la fiscalització de la cooperativa Pediatria dels Pirineus
314-05930/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de construcció 
del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-05931/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no han co-
mençat les obres del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-05932/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de les obres de cons-
trucció del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-05933/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació del procés de cons-
trucció del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) als repre-
sentants dels treballadors
314-05934/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no han co-
mençat les obres del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-05935/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’empresa 
adjudicatària va renunciar a la construcció del nou centre d’atenció primària de la 
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-05936/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys soferts pel castell de 
Castelló de Farfanya (Noguera) a causa d’un temporal de pluges a l’octubre del 2019
314-05937/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els presidents i primers ministres 
als quals el president de la Generalitat i el conseller d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència han adreçat cartes
314-05938/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 88
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les respostes rebudes a les cartes 
adreçades pel president de la Generalitat i el conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a diversos presidents i primers ministres
314-05939/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va fer un aixecament judicial 
de les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses
314-05940/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van instruir diligències prèvies 
per les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses
314-05941/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on són les restes humanes 
descobertes en la prospecció del golf de Roses i sobre les diligències judicials or-
denades
314-05942/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme i el responsable que 
van coordinar la recollida i el lliurament de les restes humanes trobades en la pros-
pecció del golf de Roses
314-05943/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la policia va fer una inspecció 
ocular de les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses
314-05944/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 91
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
residencials d’acció educativa de Barcelona
314-03516/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-03516/12.

A data 15 de febrer de 2019, es troben en funcionament a la ciutat de Barcelona 
22 centres residencials d’acció educativa (CRAE).

Codi del CRAE Codi Postal

F01146 8010

F11590 8034

F21658 8024

F01153 8035

F21001 8038

F21367 8030

F19467 8004

F10127 8003

F20717 8017

F19626 8003

F11787 8030

F01145 8030

F00189 8032

F01191 8024

F01164 8042

F01184 8022

F12271 8027

F15929 8031

F01169 8025

F19612 8014

F21835 8019

F21836 8042

Total centres: 22

A data 15 de febrer de 2019, els CRAE de Barcelona disposen de 389 places:

Codi del CRAE Nombre places contractades

F01146 6

F11590 29

F21658 14

F01153 16

F21001 10

F21367 20
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Codi del CRAE Nombre places contractades

F19467 20

F10127 10

F20717 20

F19626 8

F11787 12

F01145 6

F00189 30

F01191 57

F01164 10

F01184 24

F12271 24

F15929 14

F01169 12

F19612 17

F21835 16

F21836 14

Total places contractades 389 

A data 15 de febrer de 2019, n’hi ha acollits 375 infants i adolescents als diferents 
CRAE de Barcelona:

Codi del CRAE Nombre places ocupades

F01146 6

F11590 29

F21658 15

F01153 14

F21001 10

F21367 19

F19467 19

F10127 9

F20717 20

F19626 8

F11787 10

F01145 6

F00189 28

F01191 55

F01164 9

F01184 23

F12271 25

F15929 13

F01169 12

F19612 15

F21835 16

F21836 14

Places ocupades 375

A data 15 de febrer de 2019, en els CRAE de Barcelona estan acollits 123 estran-
gers dels quals 11 són comunitaris i 112 no comunitaris.

Barcelona, 24 d’octubre de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a lluitar contra la violència que pateix el col·lectiu 
LGBTI
314-04897/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-04897/12 juntament amb la següents: 314-04898/12, 314-04899/12, 314-
04900/12, 314-04901/12 i 314-04902/12.

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

La informació proporcionada per l’Associació Observatori contra l’Homofòbia 
no recull fidedignament dels casos que es registren a Catalunya ja que no té cap 
competència amb efectes oficials al respecte. La recollida i publicació de les dades 
oficials està regulat a l’article 39 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garan-
tir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Les agressions amb violència són competència dels Mossos d’Esquadra i van 
per la via penal. Existeixen oficines de Mossos d’Esquadra, competents per atendre 
«violències» les 24h del dia, així com jutjats de guàrdia.

Respecte a les mesures que té previst adoptar el Govern per lluitar contra l’aug-
ment de violència de les persones LGBTI és seguir incrementant els Ajuntaments 
i Consells Comarcals que formin part de la Xarxa pública de Serveis d’Atenció In-
tegral LGBTI. Aquesta xarxa treballa en coordinació amb els Mossos d’Esquadra.

Respecte a les mesures que té previst adoptar el Govern per assegurar la protec-
ció de les persones LGBTI durant l’oci nocturn és treballar en coordinació amb les 
oficines de Mossos d’Esquadra, competents per atendre «violències» les 24h del dia, 
així com els jutjats de guàrdia.

El Govern continuarà incrementant la xarxa pública de serveis d’atenció integral 
LGBTI amb l’administració local en tot el territori de Catalunya, el treball en equip 
amb les entitats expertes en temes LGBTI i tots els agents socials implicats per so-
lucionar l’increment de d’incidències que afecten al col·lectiu LGBTI.

Des de l’administració es continuarà treballant en l’elaboració de convenis i pro-
tocols amb els diferents departaments per transversalitzar les polítiques LGBTI i 
sensibilitzar i formar al personal de l’administració i del sector públic així com en 
el món laboral.

En relació a les agressions fetes per joves menors d’edat la Direcció General 
d’Igualtat col·labora amb la DGAIA per establir mesures de reinserció i sensibilitza-
ció social dels joves proporcionant un sistema educatiu adequat.

Respecte a la proposta de l’Associació Observatori contra l’Homofòbia d’habi-
litar un servei d’atenció a víctimes nocturn fent ús d’un número WhatsApp, caldrà 
abans valorar i estudiar què és més eficient si contactar un número de WhatsApp 
que, a més a més, és un mitjà que no salvaguarda la protecció de les dades personal 
o trucar directament als Mossos d’Esquadra que fan atenció a la ciutadania les 24 
hores del dia a través del 112, que ja ha rebut formació sobre el tema LGBTI.
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Per la seva banda, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
vetlla per la protecció i la seguretat del col·lectiu LGTBI i està fermament compro-
mesa en la prevenció, l’atenció a les víctimes i en la investigació de tots els fets de-
lictius contra aquest col·lectiu.

Durant l’any 2018 es van fer nombroses accions, entre les quals cal destacar les 
següents:

– Conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, es van fer un total de 290 
xerrades preventives del Taller sobre els delictes d’odi i discriminació, amb una as-
sistència total de 7.419 persones.

– Conjuntament amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), s’ha 
continuat el pla formatiu sobre els delictes d’odi i discriminació, amb una durada de  
dues hores, adreçat al curs bàsic de policia. Durant l’any 2018 van rebre aquesta for-
mació 500 aspirants a agent de la PG-ME i 250 aspirants a cossos de policia local 
de Catalunya.

– Es van realitzar 171 presentacions de Prevenció de conductes discriminatòries 
amb un total de 4.792 assistents.

– Es va gestionar un total de 163 correus electrònics de consulta i denúncia 
rebuts a la bústia d’atenció al ciutadà mossos.delictes.odi@gencat.cat, una bústia 
d’atenció específica a la ciutadania per fets relacionats amb l’odi i la discriminació.

– Es van realitzar 43 seguiments a víctimes LGTBI, dues de les quals tenien 
acordada una mesura judicial de protecció.

– Es va crear el Taller «Diversitat de tu a tu» i es va fer la prova pilot a Girona.
– Amb la finalitat de millorar la interlocució i fer propostes de noves accions, es 

van fer dues reunions de coordinació de la Taula d’entitats, en la qual hi participaren 
l’Associació famílies LGTBI, Chrysallis, Fundació Enllaç, Acathi i l’Observatori 
contra l’homofòbia.

– De manera continuada es fa difusió de missatges de conscienciació i preven-
ció a través de les xarxes socials de la PG-ME, Twiter, Instagram, etc., que són les 
xarxes amb més visualitzacions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

– Les accions de difusió són ben diverses i consisteixen, en general, en consells de 
seguretat específics, recordar la necessitat de denunciar les agressions, informar de les 
xerrades preventives, vídeos de sensibilització, informació de canals de comunicació 
amb la ciutadania, etc.

A la pàgina web del cos de Mossos d’Esquadra hi ha un espai específic de con-
sells de seguretat: https://mossos.gencat.cat/ca/consells_de_seguretat/per_denun-
ciar_lhomofobia/

En l’àmbit de l’oci nocturn les actuacions previstes es fonamenten en el patrullat-
ge dirigit principalment de les ABP de Eixample i Ciutat Vella, que són els llocs on 
es concentren més locals d’oci nocturn del col·lectiu LGBTI.

El procediment operatiu d’atenció a víctimes és l’habitual davant d’una situació 
d’emergència, que consisteix a trucar al telèfon 112.

El nombre de fets denunciats contra persones LGTBI durant l’any 2018 va ser 
de 75 i durant el primer semestre de 2019 han estat 60 els fets denunciats. Aquest 
nombre recull el total de denúncies, no exclusivament les agressions. L’anàlisi de les 
dades delinqüencials d’odi i discriminació permetrà valorar i, en el seu cas, imple-
mentar les mesures escaients per prevenir, detectar i reduir els fets delictius contra 
les persones LGTBI, en coordinació amb la Fiscalia de delictes d’odi i discriminació.

D’altra banda, des de la Direcció General d’Administració de Seguretat s’ha ela-
borat el Protocol per a l’abordatge de les infraccions d’odi i discriminació per a les 
policies locals de Catalunya. Es tracta d’un Protocol operatiu per dotar les policies 
locals de Catalunya de pautes d’actuació operatives per a la prevenció, detecció i 
gestió de situacions relacionades amb l’odi i la discriminació, l’assistència a les víc-
times, concretar actuacions amb les persones presumptament autores i identificar 
especialitats en la confecció de la documentació policial per tal de facilitar la trami-

mailto:mossos.delictes.odi@gencat.cat
https://mossos.gencat.cat/ca/consells_de_seguretat/per_denunciar_lhomofobia/
https://mossos.gencat.cat/ca/consells_de_seguretat/per_denunciar_lhomofobia/
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tació per les autoritats judicials i administratives, i reforçar la detecció d’aquest tipus 
d’infraccions. Conté, entre d’altres, pautes d’actuació concretes per evitar i abordar 
les situacions d’odi i discriminació de les persones LGBTI.

Està prevista la seva publicació al DOGC, així com la seva difusió, aquest mes 
de setembre.

També s’ha elaborat el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en en-
torns d’oci. Aquest Protocol pretén fer un pas més enllà en la prevenció i l’abordatge 
de les violències sexuals i evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat i 
indemnitat sexuals quedi impune. Per aconseguir aquest objectiu, el Protocol preveu 
la coordinació de tots els actors en seguretat amb altres actors que tenen incidència 
en l’àmbit de la seguretat i de l’oci, així com amb altres professionals que presten els 
seus serveis en el sector de l’oci.

És un Protocol integrador, que no exclou cap tipus de víctima, per tant, les vio-
lències sexuals contra persones LGBTI també s’inclouen en el seu àmbit d’aplicació.

Actualment, diverses entitats s’han adherit al Protocol i el seu personal ha rebut 
la formació corresponent per poder prevenir i intervenir en situacions de violència 
sexual.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a garantir la seguretat del col·lectiu LGBTI en l’àmbit 
del lleure nocturn
314-04898/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04897/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’habilitar un servei nocturn per mitjà de WhatsApp per a atendre 
víctimes pertanyents al col·lectiu LGBTI
314-04899/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04897/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions 
previstes per a fer front a l’increment d’incidències contra el 
col·lectiu LGBTI
314-04900/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04897/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions 
contra el col·lectiu LGBTI que s’han detectat durant el 2018 i el 2019
314-04901/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04897/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que 
es duran a terme davant les agressions contra el col·lectiu LGBTI 
fetes per menors d’edat
314-04902/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04897/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb l’Institut 
Català del Sòl per a la compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el 
recinte dels casinos de Hard Rock
314-04993/12

Proponent: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04993/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat i l’Institut Català del sòl estan mantenint diverses 
reunions i converses per tal de materialitzar la compravenda dels terrenys del sector 
CTI del CRT de Vila-seca i Salou. A data d’avui els termes i les clàusules del con-
tracte de compravenda es troben en fase de negociació.

Barcelona, 24 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del canvi 
a l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-04999/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04999/12, 314-
05000/12 i 314-05001/12 us informo del següent:

D’acord amb l’establert en l’Acord marc per a la selecció de proveïdors per a la rea-
lització de serveis de suport a la gestió de les tecnologies de la informació i la comu-
nicació (TIC), el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), 
és l’òrgan encarregat de la selecció dels proveïdors per a la realització de serveis de 
suport a la gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (en endavant 
TIC), abastant els àmbits de definició, seguiment, control i operació de tots els pro-
cessos relacionats amb la necessitat, construcció, provisió i explotació de les TIC per 
a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

El Sistema d’Informació Esfer@ és una aplicació de suport a la gestió adminis-
trativa i acadèmica dels centres docents públics, que ha permès adaptar-se a la nova 
ordenació acadèmica, fer-la més flexible, millorar la usabilitat i facilitar l’explotació 
de les dades per part dels centres docents, la integració amb el registre d’Alumnes 
(RALC) i la incorporació de noves funcionalitats per als propis centres educatius  
i per a les famílies.

Els ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària i batxillerats seguei-
xen un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial i inclusiu, 
que preveu que l’orientació i l’atenció educativa a tot l’alumnat, esdevinguin les 
eines principal que afavoreixin la continuïtat formativa de tot l’alumnat a ensenya-
ments posteriors.

Els sistemes d’informació han de donar resposta als canvis i l’evolució del nos-
tre sistema educatiu, i Esfer@ és un aplicatiu amb un sistema modular que disposa 
d’una adaptabilitat per quests canvis i per als canvis futurs.

L’aplicació Esfer@ es troba en fase de desplegament per substituir progressiva-
ment l’aplicació anterior que estava desenvolupada amb tecnologia més antiga i no 
permetia la seva adaptació als canvis exposats anteriorment.

El desplegament de l’aplicació Esfer@ ha estat el següent:
1. Gener de 2017: es va posar en funcionament el mòdul de gestió econòmica.
2. Juny de 2017: es va posar a disposició l’avaluació final i els procediments de 

matrícula pels ensenyaments d’educació primària.
3. Setembre de 2018: es va posar a disposició l’avaluació final i els procediments 

de matrícula pels ensenyaments d’educació secundària obligatòria i batxillerat.
El sistema d’informació que disposa de la majoria de les funcionalitats essencials 

té un funcionament acceptable, però no és òptim. De manera que quan es va ampliar 
el sistema d’informació als ensenyaments d’educació secundària obligatòria i batxi-
llerat, es van produir problemes greus en el rendiment de l’aplicació i en la respos-
ta del maquinari, que van impactar en l’avaluació final del curs escolar 2018-2019.

Actualment s’està treballant en la revisió de les funcionalitats i l’estabilització 
d’aquestes per assolir el funcionament desitjat de l’aplicació Esfer@. A l’àrea fun-
cional s’han proposat les següents actuacions:

– Revisar les funcionalitats nuclears de l’aplicació que fan referència a: matrícu-
la de l’alumnat, avaluació parcial i avaluació final a fi d’estabilitzar-ne l’operativa.
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– Detectar i fer l’anàlisi exhaustiu de defectes relacionats amb les funcionalitats 
nuclears a fi de tractar-los amb el proveïdor i corregir-los.

– Corregir dades incorrectes fruit d’incidències particulars durant l’avaluació fi-
nal i la matrícula.

– Revisar i ajustar les validacions del sistema per a la correctesa de les dades 
amb les unitats responsables de la normativa educativa.

– Desenvolupar estrictament aquelles funcionalitats pendents essencials per als 
centres educatius.

– Desplegar calendaris per anticipar les tasques de desenvolupament per les dues 
operatives fonamentals, gestió acadèmica i gestió econòmica, que no interfereixin 
en els períodes crítics de gestió dels centres.

– No proposar la incorporació de nous ensenyaments en l’ús de l’aplicació fins 
que aquesta no sigui estable i es contrasti la seva operativitat i efectivitat.

Per altra part, des del Departament d’Educació s’instarà el Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació a implementar les següents millores:

– Planificar les actuacions en les aplicacions destinades als centres educatius 
amb anticipació suficient i garantir-la.

– Dotar les actuacions a nivell de programari amb els recursos econòmics su-
ficients per corregir tots els defectes essencials que afecten i entorpeixen la gestió 
dels centres.

– Projectar l’equipament de les plataformes destinades a la gestió de centres 
educatius amb els recursos necessaris, atès l’impacte social i el nombre d’usuaris i 
treballadors afectats.

– Treballar conjuntament amb els proveïdors per transmetre i potenciar la com-
prensió del model de negoci i els terminis que el governen.

També us informo que des del Departament d’Educació estem a l’espera de la 
informació que ens han de fer arribar des del Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, atès que és l’òrgan de con-
tractació, sobre els motius al·legats per l’empresa adjudicatària respecte els errors de 
funcionament de l’aplicatiu Esfer@.

Segons les informacions de què disposem, a l’espera de l’informe mencionat, els 
motius principals que van ocasionar la fallada de la plataforma Esfer@ són els se-
güents:

– Error en la codificació de l’aplicació que provocava la seva caiguda malgrat 
que s’executés marginalment aquella part de codi.

– Configuració inadequada o incorrecta de la plataforma d’impressió de docu-
ments.

– Falta d’optimització en el procés de generació de les actes d’avaluació dels en-
senyaments d’educació secundària obligatòria i de Batxillerat.

Barcelona, 22 d’octubre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els errors de 
funcionament de l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05000/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04999/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes arran dels errors de funcionament de l’aplicació d’avaluació 
de notes Esfera
314-05001/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04999/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra d’uns 
terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) per a construir el centre 
recreatiu i turístic de Hard Rock
314-05016/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-05016/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05017/12 a 314-
05032/12.

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

El Govern defensa un model turístic sòlid que integri una part important de l’es-
tructura econòmica de Catalunya, generador d’oportunitats i de riquesa.

Un model que defineixi el seu desenvolupament atenent als criteris de sosteni-
bilitat medi-ambiental, econòmic i social, que generi ocupació de qualitat i amb re-
muneracions justes.

Un model que afavoreixi la descentralització de l’activitat cap a l’interior i esti-
muli el reequilibri territorial però sense deixar de pensar ni atendre l’extraordinari 
actiu que suposa el litoral català ni la potència de la ciutat de Barcelona. Un model 
que contempli la diversitat del país i la força de les seves destinacions turístiques.

Un model que fixi l’atenció en els ingressos generats i no en el volum de turistes. 
Un model que faci de l’excel·lència, la innovació i el coneixement, pilars bàsics de 
competitivitat del sector, propiciant un turisme savi.

Un model que estimuli sistemes de governança on la participació sigui molt tin-
guda en compte i que generi oportunitats per a d’altres sectors productius.

Un model que permeti el desenvolupament de manera harmònica amb el territori 
i els seus residents.

Respecte a altres qüestions plantejades, el Govern de la Generalitat va obtenir 
l’acreditació de la disponibilitat del sòl per part de tots els operadors admesos en el 
concurs públic dut a terme, tal i com s’estipula en el procediment del concurs públic 
per a la instal·lació i explotació de casinos de joc en el CRT de Vila-seca i Salou.

Tal i com recull el document d’avaluació econòmica i financer del PDU, el pro-
jecte del CRT és econòmicament viable.
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En referència a l’Empresa Hard Rock, aquesta empresa no ha posat com a condi-
ció la compra dels terrenys per part de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar 
el projecte.

A data d’avui, no s’han definit els termes i les clàusules del contracte de compra-
venda, que encara estan sent objecte de negociació entre les parts en el marc del con-
tracte de l’opció de compra, per la qual cosa no han estat acceptades ni rebutjades.

En el moment de la formalització del contracte, es faran públiques les clàusules 
amb total transparència.

En qualsevol cas, la Generalitat buscarà la millor fórmula per aconseguir la im-
plantació del projecte i en el supòsit de materialitzar-se aquesta operació de compra 
de sòl, s’habilitarà la partida pressupostària corresponent amb total publicitat i plena 
transparència ja que el Govern de la Generalitat sempre ha actuat i actua dins del 
marc de la disponibilitat i garantia pressupostaria, donant compliment estricte a la 
legalitat vigent.

L’opció que la Generalitat només vengui una part dels terrenys comprats a Caixa-
bank no ha estat plantejada com a condició fins ara.

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda va participar en 
una primera fase com a departament competent en matèria de joc. En la fase actual 
el departament competent en el desenvolupament del projecte urbanístic és Territori 
i Sostenibilitat, el qual manté informat al Govern. En aquest sentit, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, com a membre del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
ha participat en les negociacions.

Finalment, l’Incasòl no preveu assumir cap cost si el projecte de Hard Rock no 
es posa en marxa.

Barcelona, 25 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat 
econòmica del projecte de centre recreatiu i turístic de Hard Rock 
a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05017/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model turístic 
del joc i de sol i platja
314-05018/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals Hard Rock no compra directament els terrenys de Vila-seca  
i Salou (Tarragonès) on vol construir un centre recreatiu i turístic
314-05019/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
de Caixabank per a la venda dels terrenys de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès) on s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
314-05020/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions 
amb Criteria per a la compra dels terrenys de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès) on s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
314-05021/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació 
del vicepresident del Govern en la negociació per a la compra dels 
terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un 
centre recreatiu i turístic
314-05022/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en les 
negociacions amb Criteria per a la compra d’uns terrenys de Vila-
seca i Salou (Tarragonès)
314-05023/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de 
l’adquisició dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha 
de construir un centre recreatiu i turístic
314-05024/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que 
la compra d’uns terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) no tindrà 
cap cost per a les finances de la Generalitat
314-05025/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions 
previstes als terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on Hard Rock 
vol construir un centre recreatiu i turístic
314-05026/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís 
de Hard Rock d’adquirir tots els terrenys de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès) comprats a Caixabank
314-05027/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
vendre parcialment els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) 
comprats a Caixabank
314-05028/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes de la 
compra a Caixabank d’uns terrenys a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05029/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de 
venda a Hard Rock dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès)  
on s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
314-05030/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.



BOPC 461
8 de novembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
Hard Rock no posi en funcionament el centre recreatiu i turístic a 
Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05031/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la 
compra dels terrenys de Caixabank a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05032/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els permisos per 
a enregistrar menors en els patis d’escoles per a fer el reportatge 
titulat Llenguaferits del programa 30 minuts
314-05046/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05046/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Educació no disposa de cap informació en relació a aquest 
programa i, per tant, no es pot informar al respecte.

Barcelona, 24 d’octubre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones ateses pels serveis ocupacionals d’inserció
314-05068/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-05068/12 juntament amb les: 314-05069/12, 314-05070/12 i 314-05072/12.

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

El nombre de persones ateses a Catalunya en cadascun dels Serveis Ocupacio-
nals d’Inserció (SOI), a data 29 de juliol de 2019, és el següent: 

Centre
Núm. 

persones 
ateses

Servei ocupacional d’inserció Mas Albornà 2
Servei ocupacional d’inserció Àuria 22

Centre ocupacional la Llum (servei ocupacional d’inserció) 62

Servei Ocupacional d’Inserció La Colònia 10

SOI Canonge Muntanyà 13

SOI Era d’Esquerra 14

Centre Ocupacional Caviga (servei ocupacional d’inserció) 13

Centre Ocupacional Fundació Privada Rosella 2

Servei ocupacional d’inserció Can Comelles 3

Servei ocupacional d’inserció Can Serra 12

Servei Ocupacional d’Inserció d’ASPROSEAT Sant Just 1

Servei ocupacional d’inserció Fundació Privada Proa 10

Servei ocupacional d’inserció Iris 14

Servei ocupacional d’inserció Marquet Molins 14

Servei ocupacional d’inserció Sant Isidre 14

Taller de Manufacturats Alba (servei ocupacional d’inserció) 14

Taller de Manufacturats Alba 3 25
Centre ocupacional d’integració social ASPACE (servei ocupacional 
d’inserció) 2
Centre Ocupacional Esclat 2 (servei ocupacional d’inserció) 2

Centre Ocupacional les Corts (servei ocupacional d’inserció) 8

Servei ocupacional d’inserció (SOI) Paideia 13

Servei ocupacional d’inserció 1981 14

Servei ocupacional d’inserció A.A.S. Can Serra 12

Servei ocupacional d’inserció ACIDH 6

Servei ocupacional d’inserció Barcanova 24

Servei Ocupacional d’Inserció Bellvitge 2

Servei ocupacional d’inserció Canigó 2

Servei ocupacional d’inserció Cordada 36

Servei ocupacional d’inserció de discapacitats intel·lectuals COINTEGRA 52

Servei ocupacional d’inserció de Sant Adrià de Besòs 31

Servei ocupacional d’inserció del Taller-Escola Sant Camil 7

Servei ocupacional d’inserció ESTIMIA 8

Servei Ocupacional d’Inserció Grupdem II 30
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Centre
Núm. 

persones 
ateses

Servei ocupacional d’inserció Joan Trias 3

Servei ocupacional d’inserció la Gavina Tèxtil 3

Servei Ocupacional d’Inserció La Marina 8

Servei ocupacional d’inserció Nova Icària 2

Servei ocupacional d’inserció Sant Guillem-Gràcia 26

Servei ocupacional d’inserció Santa Coloma 28

Servei ocupacional d’inserció Taller Artesà 4

Servei ocupacional d’inserció Taller El Xop 18

Servei ocupacional d’inserció Taller Sant Jordi 14

Servei ocupacional d’inserció TEAS 4

SOI TEB Barceloneta 15

SOI TEB Estació 16

SOI TEB Sant Andreu 31

SOI TEB Verdum 16

Servei ocupacional d’inserció Sant Miquel 27

Servei ocupacional d’inserció «Virgen de la Alegría» 12
Servei ocupacional d’inserció Adolf Goday i Prats per a persones amb 
disminució 14
Servei ocupacional d’inserció de Malgrat 63

Servei ocupacional d’inserció Jaume Isern 47

Taller Horitzó - Servei ocupacional d’inserció 3

Servei Ocupacional d’Inserció Sant Tomàs - Calldetenes 17

Servei Ocupacional d’Inserció Sant Tomàs - Manlleu 15

SOI Associació Sant Tomàs Parmo 13

Servei ocupacional d’inserció ASPASUR 52

Servei ocupacional d’inserció CIPO 7

Servei Ocupacional d’Inserció Ciutat de Terrassa 45

Servei ocupacional d’inserció Font del Ferro 3

Servei ocupacional d’inserció Pro-Laboral Xalest 19

Servei ocupacional d’inserció Reina de la Pau 9

Servei ocupacional d’inserció Taller Ciutat Badia 12

Servei ocupacional d’inserció TEB/Castellar 25

Servei ocupacional d’inserció. Fundació Privada President Amat Roumens 7

Centre Ocupacional –SOI– Xavier Quincoces 64

El Trencadís, Centre ocupacional municipal (SOI) 14

Servei ocupacional d’inserció del Bosc 33

SOI Apindep Ronçana 11

Servei ocupacional d’inserció les Acàcies 30

Centre de Jardineria Tramuntana - SOI 31

Servei ocupacional d’inserció Fundació privada tallers de la Cerdanya 4

SOI la Fageda 16

Projecte Pontó 10

Servei ocupacional d’Inserció «Les Gavarres» 7

Servei ocupacional d’inserció Astres 14

Servei ocupacional d’inserció Els Joncs 18

Centre ocupacional d’inserció El Puig 7

Servei ocupacional d’inserció MAP 11

Servei ocupacional d’inserció Mifas 6

Servei ocupacional d’inserció Montsoriu 1
Servei ocupacional d’inserció. Institució Psicopedagògica Nostra Senyora 
de Montserrat 10

SOI per a persones amb discapacitat intel·lectual de Santa Coloma de 
Farners 9
Servei ocupacional d’inserció Taller Claror 5

Servei Ocupacional d’Inserció de Talma 7
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Centre
Núm. 

persones 
ateses

Servei ocupacional d’inserció del Taller l’Estel 4

Centre Ocupacional Alba Jussà (SOI) 7

Servei ocupacional d’inserció del Taller Pla d’Urgell 10

Servei ocupacional d’inserció l’Espígol 6

Servei ocupacional d’inserció «Sant Joan de Déu» 19

Servei ocupacional d’inserció Casa Nostra 22

Servei ocupacional d’inserció la Torxa 9

Servei Ocupacional d’Inserció Shalom 22

SOI Entrevies 48

Servei Ocupacional d’Inserció Amisol 2

Servei ocupacional d’inserció L’Olivera 3

Taller Alba - Servei ocupacional d’inserció 25

Servei ocupacional d’inserció Ginesta 9

Servei ocupacional d’inserció APRODISA (2) 16

Servei Ocupacional d’Inserció Víctor Català 11

Servei ocupacional d’inserció Ventall 23

Servei ocupacional d’inserció Tilmar 12

Servei ocupacional d’inserció Onada Serveis Torredembarra 16

Servei Ocupacional d’Inserció Onada Tarragona 18

Serveis d’orientació i integració Estela 7

Servei de teràpia ocupacional Verge de la Cinta 2
Servei ocupacional d’inserció Verge de la Cinta 25

Pel que fa a la mitjana de dies d’alta de les persones ateses als Serveis Ocupacio-
nals d’Inserció (SOI) de Catalunya, a data 29 de juliol de 2019, és de 1.880,99 dies.

El procediment de valoració de capacitat laboral de les persones ateses als Ser-
veis Ocupacionals d’Inserció (SOI) de Catalunya s’inicia amb una sol·licitud a ins-
tància de part de valoració tècnica de l’Equip de Valoració i Orientació Laboral 
(EVO). Un cop presentada, l’Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) analit-
za quin seria el recurs d’atenció diürna per a persones amb discapacitat (entre ells el 
SOI) més adequat segons criteris professionals i realitza un informe tècnic d’orien-
tació al recurs d’atenció diürna per a persones amb discapacitat. Finalment, la deci-
sió d’accés és sempre de la persona interessada.

Pel que fa la llista d’accés, en primer lloc, cal dir que es garanteix plaça a tots 
els noies i els nois procedents d’una escola gràcies a l’aplicació d’un protocol entre 
el Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
mitjançant el qual es treballa amb un any vista per garantir l’accés al servei d’aten-
ció diürna per a persones amb discapacitat, entre els quals el SOI. En segon lloc, 
a totes les persones que sol·liciten ingrés en una llar residència per a persones amb 
discapacitat se’ls hi garanteix un servei d’atenció diürna per a persones amb disca-
pacitat, entre els quals el SOI. I, finalment, pels casos valorats tècnicament amb un 
recurs idoni de SOI i que han sol·licitat l’ingrés, que no procedeixen de cap de les 
dues casuístiques anteriors, es treballa per garantir en la major brevetat possible un 
recurs d’atenció diürna per a persones amb discapacitat. En aquest sentit, cal desta-
car que des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està treballant per 
determinar quin són els criteris de priorització d’aquest recurs conjuntament amb el 
sector, així com també s’estan revisant els criteris d’accés al SOI i la seva perma-
nència i/o temporalitat.

Barcelona, 31 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà de 
permanència en els serveis ocupacionals d’inserció
314-05069/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05068/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de 
valoració de la capacitat laboral emprat pels serveis ocupacionals 
d’inserció
314-05070/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05068/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera dels serveis ocupacionals d’inserció
314-05072/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05068/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de 
l’Observatori dels Drets de la Infància
314-05074/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-05074/12.

Us facilitem el llistat de vocals que foren convocats en la darrera sessió plenà-
ria de l’Observatori dels drets de la Infància, del passat 22 de gener de 2019, amb 
el benentès que alguns dels vocals actuals ja no hi seran en properes convocatòries 
(tant a conseqüència de l’actual procés de redefinició de l’Observatori, com a con-
seqüència de canvis aliens al Departament de Treball Afers socials i Famílies i que 
han tingut repercussió en alguns d’aquests membres).

Vocals convocats al plenari de 22/01/2019:
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– Sr. Chakir El Homrani, Honorable Conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies.

– Sra. Georgina Oliva, secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut.
– Sra. Esther Cabanes, directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

(DGAIA).
– Sra. Rosa Pérez, subdirectora DGAIA.
– Sra. Roser Galí, directora General de Famílies.
– Sra. Agnès Russiñol, directora de l’ICAA
– Sra. Dolors Chavarria Giner, responsable de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i 

Extutelat.
– Sra. Carme Figueras Siñol, vocal designada en representació del CAC.
– Sr. Xavier Delgado Alonso. vocal en representació de la Direcció General de 

Protecció Social.
– Sra. Nuria Balada Cardona. vocal en representació de l’ICD.
– Sra. Gené Gordó, vocal en representació del departament competent en edu-

cació.
– Sra. Rosa Fernandez. vocal en representació del departament competent en 

salut.
– Sr. Enric Vinaixa, vocal en representació del departament competent en treball.
– Sr. Roger Buch, vocal en representació del departament competent en partici-

pació.
– Sr. Carles Macian, vocal representant de la Secretaria d’Igualtat, Migracions 

i Ciutadania.
– Sr. David Román, vocal designat pel Col·legi d’Educadors i Educadores  Socials 

de Catalunya.
– Sra. Rosa Rodriguez, vocal designada pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
– Sr. Roger Ballescà, vocal designat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Cata-

lunya.
– Sr. Ignasi Puig, vocal designat pel Consell de l’Advocacia Catalana.
– Sr. Antoni Martinez Roig, vocal designat per la Societat Catalana de Pediatria.
– Sr. Josep Basora, vocal designat per la Societat Catalana de Medicina Familiar 

i Comunitària.
– Sra. Estefania Montiel, vocal designada pel Col·legi de Terapeutes Ocupacio-

nals de Catalunya.
– Sra. Marta Planas, vocal designada pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de 

Catalunya.
– Sra. Victòria González. Vocal designada pel Col·legi de Logopedes de Cata-

lunya.
– Sr. David Ruiz, vocal en representació de la FEDAIA.
– Sra. Patricia Ortuño, vocal en representació de FEPA.
– Sra. Quima Oliver, vocal en representació d’UNICEF.
– Sr. Josep M. Villena, vocal en representació de l’Associació DIOMIRA.
– Sr. Rafael Ruiz de Gauna, vocal en representació de la Fundació Pere Tarrés.
– Sra. Emile Rivas, vocal en representació de Save the Children.
– Sra. Maria Truñó, vocal en representació de l’Institut Infància i Món Urbà.
– Sra. Anna Mª Suñer, vocal en representació de la PINCAT.
– Sra. Àngels Blasells, vocal experta en infància. UdL.
– Sra. Josefina Sala, vocal experta en infància. UAB.
– Sra. Assun Llena, vocal experta en infància. UB.
– Sr. Paco Estellés, vocal expert en infància. Plataformes Socials Salesianes a 

Catalunya.
– Sra. Carme Boqué, vocal experta en infància. URL (Blanquerna).
– Sr. Ismael Eixarch, vocal expert en infància. Ajuntament de Tortosa.
– Sra. Jordina Rodriguez, vocal representant del CNIAC.
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– Sra. Julia Domènch, vocal representant del CNIAC.
– Sra. Noemi Fuster, vocal designada pel Consell Nacional de les Dones de Ca-

talunya.
– Sr. Joan Llosada, vocal expert en infància. DGAIA.
– Sr. Ferran Casas, vocal expert en infància. UdG.
– Sra. Carmina Puig, vocal experta en infància. URV.
– Sr. Isaac Ravellat, vocal expert en infància.
– Sra. Anna Solé, coordinadora de l’Observatori dels Drets de la Infància.
– Sra. Paquita Planas, secretària de l’Observatori dels Drets de la Infància.

Barcelona, 16 d’octubre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de trobada 
familiar
314-05075/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-05075/12 juntament amb les: 314-05076/12, 314-05077/12, 314-05078/12 
i 314-05079/12.

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

La xarxa pública actual de Serveis Tècnics de Punts de Trobada (d’ara en enda-
vant, STPT) és de 23, dels quals 18 són titularitat del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i 5 de titularitat municipal.

L’àmbit territorial de cadascun dels STPT és el següent:
– Badalona: Partit judicial de Badalona, Santa Coloma de Gramenet.
– BCN ciutat 1: Preferentment Horta, Guinardó i Nou Barris.
– BCN ciutat 2: Preferentment Ciutat Vella, Eixample i Gràcia.
– BCN ciutat 3: Preferentment Sarrià– St. Gervasi, Les Corts, Sants-Montjuïc.
– BCN ciutat 4: Preferentment Sant Andreu, Sant Martí, Poblenou i Partit judi-

cial de Cerdanyola.
– Figueres: Partit judicial de Figueres.
– Gavà: Partit judicial de Gavà.
– Girona: Partit judicial de Girona, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols.
– L’Hospitalet de Llobregat: Partit judicial d’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de 

Llobregat., Esplugues de Llobregat.
– Lleida: Partit judicial de Lleida, Solsona, Mijaran, La Seu d’Urgell, Cervera, 

Balaguer i Tremp.
– Manresa: Partit judicial de Manresa, Martorell, Igualada, Berga
– Mataró: Partit judicial de Mataró, Arenys de Mar, Blanes
– El Prat de Llobregat: Partit judicial del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobre-

gat, Sant Feliu de Llobregat.
– Camp de Tarragona: Partit judicial de Reus, Falset.
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– Tarragona: Partit judicial de Tarragona, Valls.
– Tortosa: Partit judicial de Tortosa, Falset, Gandesa, Amposta.
– Vic: Partit judicial de Vic, Ripoll, Olot, Puigcerdà.
– Vilanova i la Geltrú: Partit judicial de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Pe-

nedès, Vendrell.
– Granollers: Partit judicial de Granollers.
– Mollet: Partit judicial de Mollet.
– Sabadell: Partit judicial de Sabadell.
– Sant Cugat del Vallès: Partit judicial de Sant Cugat del Vallès.
– Terrassa: Partit judicial de Terrassa.
A 30 de juny de 2019, l’atenció mitjana a cada servei és de 38 casos i inclou les 3 

modalitats d’intervenció: visites supervisades, visites tutelades i intercanvis. Actual-
ment, la llista d’accés als STPT és de 30 casos en espera d’assignació.

En relació als criteris territorials per assignar les famílies als STPT, cal dir que 
l’article 12 del Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punts de tro-
bada i estableix que «els serveis tècnics de punt de trobada estan territorialitzats i 
s’assignaran en funció del domicili del o la menor, excepte en aquells situacions que 
hi hagi circumstàncies excepcionals que ho facin desaconsellable, a criteri de l’òr-
gan gestor.»

L’assignació d’un cas a un STPT concret es realitza, si no hi ha sobreocupació 
del servei, de manera immediata a la correcta recepció de la documentació requeri-
da, és a dir, la resolució on consta que el règim de comunicació es durà a terme en 
el STPT, la tipologia d’intervenció i la durada, així com les dades de localització de 
les parts implicades.

Un cop assignat el cas, cal contactar amb les parts realitzar entrevistes d’inici 
separadament, familiaritzar a l’infant amb professional referent i amb el servei, rea-
litzar compartir i formalitzar amb les parts el pla de treball i el calendari de visites 
amb les parts implicades. Aquest procés té una durada aproximada d’un mes.

Els perfils professionals i les funcions dels professionals dels STPT està regulats 
als articles 22, 23 i 24 del Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de 
punt de trobada.

Actualment, al conjunt dels 23 STPT hi treballen 23 coordinadors/ores i 73 pro-
fessionals tècnics referents.

Barcelona, 31 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de persones 
ateses per treballador dels punts de trobada familiar
314-05076/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05075/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’assignació dels punts de trobada familiar
314-05077/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05075/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a accedir a un punt de trobada familiar
314-05078/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05075/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels 
punts de trobada familiar
314-05079/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05075/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import econòmic 
de les subvencions d’ajuda al desenvolupament atorgades en el 
període 2011-2017
314-05167/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05167/12 a 
314-05170/12 us informo que, atès que les iniciatives més amunt indicades fan totes 
referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament re-
lacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament publica al seu web tota 
la informació referent als programes i projectes que subvenciona, així com les con-
vocatòries corresponents. Concretament, en l’enllaç facilitat a continuació, s’efectua 
la publicitat de les subvencions i transferències, d’un import igual o superior a 3.000 
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euros, concedides anualment per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolu-
pament:

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_
desenvolupament/ajuts-i-subvencions/subvencions_atorgades_per_l_accd/

El web està actualitzat amb la informació corresponent als anys 2005 al 2017,  
i on es poden consultar les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, els imports 
que s’han subvencionat i els projectes i programes.

Barcelona, 28 d’octubre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals  

i Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats, les 
associacions i els col·lectius que van rebre subvencions d’ajuda 
al desenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament en el període 2011-2017
314-05168/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05167/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes i els 
programes d’ajuda al desenvolupament subvencionats per l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el període 2011-2017
314-05169/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05167/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius d’ajuda 
al desenvolupament dels projectes i els programes que van rebre 
subvencions de l’Agència Catalana de Cooperació en el període 2011-
2017
314-05170/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05167/12.

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_desenvolupament/ajuts-i-subvencions/subvencions_atorgades_per_l_accd/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_desenvolupament/ajuts-i-subvencions/subvencions_atorgades_per_l_accd/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos propis 
que destina a lluitar contra la violència masclista el 2019
314-05201/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Número de 
Tramitació: 314-05201/12 a 314-05203/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per l’Institut Català de les Dones.

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

Barcelona, 30 d’octubre de 2019
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
Els recursos propis que destina el Govern de la Generalitat al II Programa d’In-

tervenció Integral contra la Violència Masclista 2019-2022 per aquest any 2019 és 
de 20 M€.

Per altra banda també es compta amb 10 M€ que provenen del Pacte d’Estat con-
tra la Violència de Gènere, corresponents al fons del 2018, a més de 2,6 M€, també 
provinents dels fons del Pacte d’Estat 2018, corresponents a l’increment de les sub-
vencions de la Convocatòria de Suport a Projectes d’Entitats (COSPE) del Departa-
ment de Treball, Afers Social i Famílies.

La Resolució de la Secretaria d’Estat d’Igualtat, de 15 d’abril de 2019, distribució 
resultant per a l’exercici 2019 per al desenvolupament del Pacte d’Estat per a la Violèn-
cia de Gènere, ha destinat a la Generalitat de Catalunya l’import de 12.724.628,35 €.  
Segons la resolució, aquest fons s’ha de comprometre aquest any 2019, però la gestió 
d’aquests fons, dels quals l’Administració de la Generalitat ha ingressat de moment  
el 75%, serà força compromesa d’executar l’any en curs, sent molt recomanable que el  
Govern de l’Estat torni a excepcionar la seva gestió pressupostària com ja va fer amb 
els fons 2018, amb una pròrroga d’execució per a l’any 2020.

Laura Martínez Portell, presidenta Institut Català de les Dones

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos de 
l’Estat espanyol amb què compta per a lluitar contra la violència 
masclista el 2019
314-05202/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05201/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els 32 milions 
d’euros que destina a la lluita contra la violència masclista inclouen 
els recursos que el Govern de l’Estat destina a Catalunya pel Pacte 
d’Estat contra la violència masclista
314-05203/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05201/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vaga convocada 
pel Sindicat de Riggers durant el muntatge del Festival Sònar a la 
Fira de Barcelona
314-05210/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-05210/12.

En data 5 de juliol va tenir entrada al Departament de Treball, Afers Socials  
i Famílies la convocatòria de vaga en nom i representació de l’assemblea de treballa-
dors de l’empresa UTE Rigging, entre els dies 11 i 20 de juliol de 2019, en relació a 
la qual es van fer dues reunions de mediació, en dates del 10 i l’11 de juliol. Aquest 
Departament té coneixement que la representació social va presentar demanda per 
vulneració de drets fonamentals per substitució dels treballadors en vaga, a la vega-
da que es demanaven mesures cautelars. Al respecte de les mesures cautelars, consta 
a aquest Departament que no varen ser acceptades.

A data d’avui, hi ha una vaga convocada per l’assemblea de treballadors, amb ca-
ràcter indefinit, des del dia 3 d’agost per assegurar el manteniment dels llocs de tre-
ball i les condicions pactades, amb ocasió de la finalització del contracte de serveis 
de UTE Rigging amb Fira de Barcelona. Respecte a aquesta vaga s’ha efectuat una 
mediació en data 1 d’agost en la qual es posà de manifest que en data 26 de juliol 
Fira de Barcelona va notificar a l’empresa la rescissió del seu contracte.

Per la seva banda, el comitè de vaga va ajornar l’inici de la vaga al dia 7 d’agost. 
L’empresa s’oposa a aquesta vaga al considerar que és il·legal i abusiva per l’incom-
pliment de la clàusula de pau social signada entre l’empresa i els treballadors i ha 
interposat un conflicte col·lectiu amb data 8 d’agost de 2019, en els mateixos termes 
que el que es va presentar en data 15 de juliol.

Atès que el conflicte està pendent de resolucions judicials tant pel que fa a la 
demanda per vulneració del dret de vaga presentada pels treballadors, així com pel 
conflicte col·lectiu per vaga il·legal presentat per l’empresa, cal restar amatent al que 
en elles s’hi disposi, si bé aquest Departament, en la mesura de l’execució de les se-
ves competències, ha vetllat i vetllarà per tal que es respectin els drets dels treballa-
dors de les treballadores, en un entorn d’ocupació estable que ha de ser respectat de 
forma prioritària en el sector públic.

Barcelona, 12 de setembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’assumir 
la titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05211/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05211/12, 314-
05212/12, 314-05213/12, 314-05214/12, 314-05215/12, 314-05216/12, 314-05217/12 i 
314-05218/12 us informo del següent:

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

Per assumir la titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès cal donar com-
pliment als requisits i al procediment establert en el Decret Llei 10/2019, de 28 de 
maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de 
la Generalitat.

En aquest sentit, s’han celebrat diverses reunions entre representants del Depar-
tament d’Educació i de la Mancomunitat del Penedès on s’ha posat de manifest la 
voluntat d’integrar aquest centre a la xarxa de centres de titularitat de la Generalitat 
de Catalunya. En alguna d’aquestes reunions hi van assistir representants d’organit-
zacions sindicals.

La sol·licitud per iniciar el procés, el certificat amb l’aprovació del Consell Es-
colar del centre, l’Acord del Ple municipal i l’informe del departament que té atri-
buïdes les competències en matèria de patrimoni de la Generalitat encara no s’han 
presentat al Departament d’Educació

D’acord amb l’establert a l’article 5 del Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, els 
efectes en relació amb el personal són els següents:

«1. El personal laboral que procedeixi de centres educatius, tant públics com pri-
vats, que s’integren a la xarxa de titularitat de la Generalitat, s’integra al nou centre 
educatiu d’acord amb les normes laborals que regulen la successió d’empresa. La 
integració, que respectarà el seu vincle i condicions de treball, es realitzarà com a 
personal a extingir.

2. El personal docent, funcionari de carrera, procedent dels centres educatius 
públics que s’integren a la xarxa de titularitat de la Generalitat, s’integra en places 
singulars del grup o subgrup de titulació corresponent, se’ls respecta el grau perso-
nal que tenen reconegut i queden, respecte de la seva administració d’origen, en la 
situació administrativa que correspongui.

3. El personal docent interí procedent dels centres educatius públics que s’inte-
gren a la xarxa de titularitat de la Generalitat, passa a tenir vincle com a funciona-
ri interí i a formar part de la borsa de treball de personal interí docent per prestar 
serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

4. El personal esmentat en els apartats anteriors únicament podrà adquirir la 
condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat prèvia superació 
dels processos selectius que es convoquin d’acord amb la normativa d’aplicació.»

Barcelona, 28 d’octubre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions 
amb els titulars de l’Escola Intermunicipal del Penedès i amb els 
sindicats
314-05212/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05211/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Consell Escolar 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès ha aprovat el canvi de 
titularitat
314-05213/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05211/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el ple de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha aprovat el canvi de 
titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05214/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05211/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pagarà al titular 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès per a adquirir-ne els terrenys 
i l’edifici
314-05215/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05211/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
l’estabilitat de la plantilla de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05216/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05211/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació en què 
quedaran els treballadors de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05217/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05211/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur de la 
direcció de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05218/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05211/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el proveïment 
d’aigua del projecte de Hard Rock
314-05234/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05234/12 us in-
formo del següent:

Tal com recull el Pla Director Urbanístic (PDU) de reordenació de l’àmbit del 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, aprovat pel Conseller de Territori 
i Sostenibilitat en data 29 de desembre de 2016, l’abastament d’aigua del sector del 
Centre Turístic Integrat (CTI) és realitzarà a través de la Mancomunitat Gestora de 
recursos hídrics de Salou i Vila-seca.

Barcelona, 24 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de 
control i seguiment de continguts dels dispositius informàtics de 
fiscals i jutges
314-05238/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05238/12 us in-
formo del següent:

El Govern no ha realitzat actuacions de control i seguiment del contingut dels 
dispositius informàtics utilitzats, per al desenvolupament de la seva activitat profes-
sional, pels fiscals i jutges i del personal al seu servei.

Com ja s’ha comunicat al CGPJ, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació (CTTI) i del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(CESICAT) estan a disposició del Centre de Documentació Judicial per facilitar tot 
allò que requereixi per a les comprovacions tècniques que li han estat encarregades. 
Segons consta en l’informe d’aquests organismes, la Generalitat no ha fet accions 
d’inspecció, control o seguiment de dades jurisdiccionals en els equips informàtics al  
servei de l’Administració de Justícia excepte en els casos en què un òrgan compe-
tent, en el curs d’un procediment judicial o disciplinari, ho hagi requerit mitjançant 
una sol·licitud al Departament de Justícia.

El Departament de Justícia vetlla per la correcta configuració, implementació 
i manteniment dels sistemes informàtics i de comunicació que proveeix a la to-
talitat dels òrgans judicials de Catalunya, sense perjudici de les competències de 
 coordinació i homologació que corresponen a l’Estat per a garantir la compatibilitat 
del sistema, com així disposa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el «Capítol III  
Competències de la Generalitat sobre l’Administració de justícia», article 104. «Mit-
jans materials», lletra c)».

Qualsevol actuació de control i seguiment sobre el contingut dels dispositius in-
formàtics implementats a l’Administració de justícia Catalunya, així com l’accés a 
les dades de caràcter processal o jurisdiccional allotjades en els servidors de base 
de dades, corresponen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que n’és el pro-
pietari i responsable.

El mateix CGPJ, mitjançant l’Acord de 20 de setembre de 2006, del Ple del 
CGPJ, de creació de fitxers de caràcter personal dependents dels òrgans judicials, 
va designar al Departament de Justícia com a encarregat del tractament a efectes 
d’allò establert a la llei orgànica de protecció de dades. És sota aquesta delegació 
legal del CGPJ, que el Departament de Justícia s’ha encarregat d’implementar tam-
bé les mesures de seguretat tècniques i organitzatives, sota els criteris establerts pel 
responsable del tractament.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat 
de l’allotjament en servidors de la Generalitat de les dades dels 
procediments judicials amb la independència judicial
314-05239/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05239/12 us in-
formo del següent:

El Govern considera que el fet que s’allotgin als seus servidors totes les dades 
relatives als procediments judicials coneguts als jutjats i tribunals de Catalunya és 
compatible amb la independència judicial.

Com ja s’ha comunicat al CGPJ, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació (CTTI) i del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(CESICAT) estan a disposició del Centre de Documentació Judicial per facilitar tot 
allò que requereixi per a les comprovacions tècniques que li han estat encarregades. 
Segons consta en l’informe d’aquests organismes, la Generalitat no ha fet accions 
d’inspecció, control o seguiment de dades jurisdiccionals en els equips informàtics 
al servei de l’Administració de Justícia excepte en els casos en què un òrgan compe-
tent, en el curs d’un procediment judicial o disciplinari, ho hagi requerit mitjançant 
una sol·licitud al Departament de Justícia.

Totes les actuacions de tipus tècnic que es realitzen sobre els sistemes informà-
tics implementats a l’Administració de justícia a Catalunya, així com qualsevol ac-
tuació relativa als fitxers de caràcter jurisdiccional allotjats en els servidors de bases 
de dades, són sempre reportades i aprovades pels òrgans competents del CGPJ.

Els sistemes informàtics implementats pel Departament de Justícia a l’Adminis-
tració de justícia a Catalunya, han complert sempre amb el que disposa l’article 230 
de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol del Poder Judicial. Així, des de l’any 1999 
els sistemes de gestió processal han complert amb les disposicions i normativa tèc-
nica i de seguretat establerts en el Test de Compatibilidad del CGPJ i actualment, 
compleixen també amb la Normativa Tècnica i les Bases de l’Esquema Judicial 
d’Interoperabilitat i Seguretat establertes pel Comité Tecnico para la Administra-
ción de Justicia Electrónica (CTEAJE), Comitè presidit pel Ministeri de Justícia, el 
CGPJ i la Fiscalia General de l’Estat i que compta amb la participació de totes les 
comunitats autònomes.

Des de l’any 2008 el CGPJ disposa del Document de Seguretat del Departament 
de Justícia i ha rebut el resultat de les auditories biennals legalment exigides des de 
l’any 2004 al 2017 i es contínuament informat de la situació i evolució de qualsevol 
actuació que es dugui a terme.

En aquest sentit i a tall d’exemple, el passat mes de juny, la Secció d’Informàtica 
del CGPJ va realitzar una visita al jutjat de 1a instància número 30 de Barcelona, per 
valorar el compliment del sistema de gestió processal e-justicia.cat en relació a la Ins-
trucció de 22 de novembre del 2018 del CGPJ relativa a la obligatorietat per jutges i 
magistrats de la utilització dels mitjans informàtics de l’article 230 de la LOPJ. El re-
sultat de la mateixa ha estat favorable i estima que el sistema «e-justicia.cat» ha de ser 
d’obligat ús a l’Administració de Justícia a Catalunya. La visita es va realitzar de forma 
conjunta per personal del CGPJ i del Departament de Justícia.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de 
l’allotjament de les dades dels procediments judicials en servidors  
de la Generalitat amb la protecció de dades
314-05240/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05240/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia és sempre encarregat pel Consell General del Poder 
Judicial de donar servei en relació al tractament de dades jurisdiccionals de l’Ad-
ministració de Justícia a Catalunya. Aquesta condició respon a les previsions legals 
de la Llei orgànica del poder judicial, del Reglament general de protecció de dades 
(UE) i de la Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals, i està 
sotmesa a totes les mesures legals, organitzatives i tècniques allà establertes.

Es precisament per això, que s’assegura el dret fonamental a la protecció de 
dades establert a la Constitució espanyola en qualsevol suport i tipus de trac-
tament jurisdiccional que entra dins de l’àmbit de l’encàrrec de tractament. El 
compliment del marc normatiu, així com les auditories i inspeccions que es fan 
regularment, asseguren el grau de protecció establert en el marc de les llibertats 
públiques i els drets fonamentals relatius a la intimitat de les persones, inclòs allò 
previst a l’article 8 Conveni europeu de drets humans.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
d’allotjar les dades dels procediments judicials en servidors del 
poder judicial
314-05241/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05241/12 us in-
formo del següent:

El Govern no té previst valorar la possibilitat de realitzar les modificacions per-
tinents perquè l’allotjament de la informació i la gestió de la plataforma digital es 
realitzi en servidors exclusivament dependents del poder judicial.

Aquesta decisió no correspondria, en cap cas, al Departament de Justícia, sinó 
al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), com a propietari i responsable de les 
dades, com ja hem indicat en les preguntes anteriors.

Entenem però que, si es produís una decisió d’aquesta magnitud –d’una enorme 
complexitat tècnica i d’un cost desorbitat–, el CGPJ hauria de sotmetre aquesta de-
cisió en el Ple del Comité Técnico para la Administración de Justicia Electrónica 
(CTEAJE), amb la presentació d’un pla d’actuacions detallat, per ser valorat i apro-



BOPC 461
8 de novembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 44

vat per la resta de comunitats autònomes que es troben en la mateixa situació que 
Catalunya i pel propi Ministerio de Justicia, en el seu rol de prestador de serveis TIC 
a les comunitats sense competències en Justícia.

En tot cas, seria el CGPJ qui n’hauria d’assumir el cost operacional i de manteni-
ment futur i també totes les dependències tècniques que se’n derivessin.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla d’igualtat de 
gènere 2019-2023
314-05257/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 
314-05257/12, us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut 
Català de les Dones.

Barcelona, 28 d’octubre de 2019
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
Primer de tot concretar que el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere, 

aprovat per Acord de Govern de 9 de juliol de 2019, abasta el període 2019-2022.
El Pla inclou la programació econòmica 2019, de la qual se’n farà un seguiment,  

i anualment es faran les programacions econòmiques corresponents, d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries.

Tanmateix, com el mateix Pla indica, al cap de dos anys es farà una avaluació es-
pecífica que servirà per a efectuar una reprogramació actualitzada per al seu darrer 
període d’execució, és a dir, per als anys 2021-2022.

El Pla es troba publicat a la web de l’Institut Català de les Dones. http://do-
nes.gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/Pla_Estrate-
gic_2019_2022.pdf

Com es pot comprovar en aquest text, totes les actuacions programades inclouen  
una fitxa específica, mitjançant la qual es pot observar quin eix d’acció, quin ob-
jectiu estratègic i quin objectiu operatiu desenvolupa. Als apartats de descripció, 
subactuacions i objectius específics, si escau, s’exposa l’articulació i la metodologia 
mitjançant les quals cada actuació concreta es durà a terme.

Igualment, s’identifiquen els principals agents responsables d’impulsar-les, com 
també els agents col·laboradors quan correspon. Per a fer el seguiment de les actua-
cions s’enumeren una bateria d’indicadors de resultats i, si escau, també d’impacte, 
que serviran de principal fons d’informació anual per verificar el grau d’acompli-
ment i d’assoliment de les fites programades, d’acord amb el retorn que hagi efectuat 
cada unitat orgànica responsable.

Finalment, també es concreten els terminis de cada actuació, en la mesura del 
possible, i la seva vinculació al compliment i desenvolupament de la normativa vi-
gent en matèria d’igualtat de gènere i d’eradicació de la violència masclista,

http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/Pla_Estrategic_2019_2022.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/Pla_Estrategic_2019_2022.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/Pla_Estrategic_2019_2022.pdf
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molt especialment al que estableix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes.

Laura Martínez Portell, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i 
execució de les obres de prolongació del tram Berga - Túnel  
del Cadí de la C-16
314-05318/12

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de  tramitació 
314-05318/12, conjuntament amb esa número de tramitació 314-05319/12 i 314-
05320/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Govern de la Generalitat impulsa la millora de la carretera C-16 entre Berga  
i la concessió del túnel del Cadí.

D’acord amb l’objectiu esmentat, s’ha iniciat la informació pública del projecte 
de traçat i de l’estudi d’impacte ambiental anomenat «Millora general. Eix del Llo-
bregat. Implantació d’un tercer carril reversible a la carretera C-16, del PK 96,500 
al 117,300. Tram: Berga - Bagà». Aquest projecte inclou el desdoblament del tram 
més proper a Berga.

Un cop estudiades les al·legacions formulades durant el procés d’informació pú-
blica, i prèvia declaració d’Impacte Ambiental, es podrà procedir a l’aprovació defi-
nitiva del projecte de traçat, la qual cosa permetrà la redacció del projecte constructiu 
que tingui en consideració les al·legacions viables tècnico-econòmicament.

El projecte constructiu permetrà definir, en funció dels procediments de cons-
trucció previstos, el termini d’execució de les obres.

A partir de la redacció del projecte constructiu, i en funció de les disponibilitats 
pressupostàries futures es podran licitar les obres corresponents, que d’acord amb 
els terminis d’execució previstos, permetran establir la data d’entrada en servei de la 
millora del tram de Berga al túnel del Cadí de la C-16.

El cost de l’actuació previst al projecte de traçat, és de 173,22 M€, si bé aquest 
cost pot variar en funció de les al·legacions presentades que siguin admeses i d’acord 
amb els valors definitius del projecte constructiu.

Barcelona, 30 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les obres 
de prolongació del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
314-05319/12

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05318/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’entrada 
en funcionament del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
314-05320/12

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05318/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i la 
composició del Consell Català de l’Empresa
314-05351/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-05351/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-05352/12.

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

El Consell Català de l’Empresa es va constituir el 2 de juny de 2014. El Plenari 
està format pels membres següents:

a) La Consellera d’Empresa i Coneixement, que n’ostenta la presidència.
b) Tres membres en representació del departament competent en matèria d’in-

dústria nomenats pel conseller/a: el secretari d’Empresa i Competitivitat, la directo-
ra general d’Indústria i el conseller delegat d’ACCIÓ.

c) Onze membres en representació d’altres departaments de l’Administració de la 
Generalitat amb competències vinculades al suport de la competitivitat empresarial, 
nomenats pel conseller/a competent en matèria d’indústria i a proposta del conse-
ller/a del departament corresponent:

– L’assessor en l’àmbit econòmic en representació del Departament de la Presi-
dència.

– La secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea en representació del depar-
tament competent en matèria d’afers exteriors.

– El director general de Recerca en representació del departament competent en 
matèria de recerca.
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– El director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació en re-
presentació del departament competent en matèria d’economia.

– El cap del Gabinet del Conseller en representació del departament competent 
en matèria de territori.

– La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en representació 
del departament competent en matèria de medi ambient.

– La directora general de Cooperació Cultural en representació del departament 
competent en matèria de cultura.

– El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries en 
representació del departament competent en matèria d’indústries agroalimentàries.

– La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi en representa-
ció del departament competent en matèria d’energia procedent de la biomassa fo-
restal i agrícola.

– El director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya en re-
presentació del departament competent en matèria de salut.

– El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies en representació del 
departament competent en matèria de treball.

d) Tres membres representants de Foment del Treball Nacional i tres membres 
representants de PIMEC, en representació de les organitzacions empresarials amb 
la condició legal de més representatives en l’àmbit de Catalunya, nomenats pel con-
seller/a competent en matèria d’indústria a proposta de les organitzacions empresa-
rials.

e) Tres membres representants de Comissions Obreres (CCOO) i tres membres 
representants de la UGT, en representació de les organitzacions sindicals que han 
obtingut la condició legal de més representatives en l’àmbit de Catalunya, nomenats 
pel conseller/a competent en matèria d’indústria a proposta de les organitzacions 
sindicals.

f) El president/a del Consell Català de Formació Professional.
g) Dos membres representants del Consell General de Cambres Oficials de Co-

merç, Indústria i Navegació de Catalunya, nomenats pel conseller/a competent en 
matèria d’indústria a proposta d’aquesta entitat.

h) Un membre representant d’AMEC i un membre representant d’ASCAMM/
EURECAT, en representació de les entitats i associacions l’activitat de les quals tin-
gui relació directa amb els àmbits de la innovació, la internacionalització, el desen-
volupament empresarial i l’emprenedoria, nomenats pel conseller/a competent en 
matèria d’indústria a proposta de la direcció competent en matèria d’indústria.

i) Un membre representant del Col·legi d’Economistes de Catalunya i un membre 
representant del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, en representació dels 
col·legis professionals dels àmbits tecnològic i econòmic que per resolució del con-
seller/a competent en matèria d’indústria es determini que formin part del Consell. 
Aquests dos representants els nomena el conseller/a competent en matèria d’indús-
tria a proposta dels col·legis professionals designats.

j) Un membre representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, un membre 
representant de la Universitat Politècnica de Catalunya, un membre representant de 
la Universitat de Barcelona i un membre representat del Consell de Col·legis d’En-
ginyers Tècnics Industrials, en representació de la resta de les organitzacions que 
integren el Pacte Més indústria.

El perfil professional dels membres del Consell Català de l’Empresa en represen-
tació dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat està accessible 
a través del portal de transparència (http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/inici).

El perfil professional de la resta de membres del Consell Català de l’Empresa 
l’haurien de facilitar els organismes i entitats corresponents.

http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/inici
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D’altra banda, des de la modificació del Decret 133/2017, d’1 d’agost, han tingut 
lloc 15 reunions de la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Em-
presa: tres al 2017; sis al 2018 i, fins a data 17.10.2019, sis al 2019.

Barcelona, 24 d’octubre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la 
Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa
314-05352/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05351/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en 
una mesa d’àmbit estatal del sector de l’automòbil
314-05353/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05353/12, us in-
formo del següent:

A la reunió esmentada no hi va assistir cap representant del Departament d’Em-
presa i Coneixement, però cal remarcar que els contactes amb l’ANFAC són fluids 
i regulars. Així, el 12 de setembre de 2019 representants d’ANFAC van reunir-se 
amb la consellera d’Empresa i Coneixement, el secretari d’Empresa i Competitivi-
tat s’hi va reunir el 18 de febrer de 2019 i està previst que properament s’hi reuneixi 
la directora general d’Indústria. Alhora, el Departament d’Empresa i Coneixement 
manté un contacte per telèfon regular amb l’entitat.

A més, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Empresa i Conei-
xement, està impulsant l’elaboració d’un pla estratègic integral de suport a la indústria 
de la mobilitat i l’automoció, en el marc del qual s’ha iniciat un procés de diàleg estra-
tègic bilateral amb altres agents, entre els quals hi ha l’ANFAC, per tal de coordinar 
esforços, reforçar el coneixement del sector i adequar el contingut del programa a les 
seves necessitats.

Aquest pla s’està elaborant per la importància que el sector de l’automoció té a 
Catalunya i pels grans desafiaments als quals s’enfronta. El pla vol contribuir a apro-
fitar les oportunitats que es deriven d’aquests reptes, millorar la competitivitat del 
sector, incrementar la quantitat i la qualitat de l’ocupació i facilitar i un creixement 
industrial sostenible i socialment responsable.

D’acord amb aquests objectius, el Pla s’està elaborant mitjançant un procés que 
atorga una importància fonamental al diàleg amb les empreses i els agents del sec-
tor, amb les organitzacions empresarials i sindicals i a la col·laboració institucional 
amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. I, en aquest senti, el Govern està 
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obert a la col·laboració amb altres iniciatives d’àmbit estatal que comparteixin els 
mateixos objectius.

Barcelona, 24 d’octubre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe del Consell 
de Treball Econòmic i Social amb relació al nombre i els tipus de 
contractes de treball
314-05356/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-05356/12.

Nombre de contractes de treball per tipus de contractes (indefinit, temporal, for-
mació, aprenentatge i pràctiques) desglossat per les diferents branques industrial en 
els darrers 5 anys.

Pel que fa a la contractació indefinida, la relació és la següent: 

Any període

Branca industrial
Indicador 
indefinit 2014 2015 2016 2017 2018

5 Antracita, hulla i lignit Indefinit 0 1 1 0 0

6 Petroli i gas natural Indefinit 2 1 0 1 1

7 Minerals metàl·lics Indefinit 0 0 1 0 0

8 Minerals no metàl·lics ni 
energètics Indefinit 156 130 167 141 176

9 Suport a les indústries 
extractives Indefinit 0 0 0 3 6

10 Indústries de productes 
alimentaris Indefinit 5.318 6.312 7.276 8.370 9.668

11 Fabricació de begudes Indefinit 592 721 894 950 1.169

13 Indústries tèxtils Indefinit 1.337 1.431 1.685 1.828 1.929

14 Confecció de peces de 
vestir Indefinit 1.873 1.934 2.177 2.091 1.912

15 Indústria del cuir i del 
calçat Indefinit 150 143 267 288 471

16 Indústries fusta i suro, 
exc. mobles Indefinit 528 772 798 895 1.007

17 Indústries del paper Indefinit 708 850 897 1.020 1.119

18 Arts gràfiques i suports 
enregistrats Indefinit 1.367 1.563 1.652 1.712 1.942

19 Coqueries i refinació del 
petroli Indefinit 38 43 36 29 44

20 Indústries químiques Indefinit 1.877 2.139 2.668 2.972 3.443

21 Productes farmacèutics Indefinit 1.304 1.644 1.976 2.163 2.320

Fascicle segon
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Any període

Branca industrial
Indicador 
indefinit 2014 2015 2016 2017 2018

22 Cautxú i plàstic Indefinit 1.699 1.903 2.106 2.352 2.593

23 Productes minerals no 
metàl·lics ncaa Indefinit 574 758 920 1.130 1.198

24 Metal·lúrgia Indefinit 465 514 725 732 872

25 Productes metàl·lics, exc. 
maquinària Indefinit 3.959 4.338 5.203 5.866 6.633

26 Productes informàtics  
i electrònics Indefinit 518 640 713 720 789

27 Materials i equips 
elèctrics Indefinit 661 726 916 1.022 1.129

28 Maquinària i equips ncaa Indefinit 2.177 2.581 2.921 3.278 3.670

29 Vehicles de motor, 
remolcs i semiremolcs Indefinit 1.252 2.318 1.899 2.151 2.707

30 Altres materials de 
transport Indefinit 309 252 406 350 564

31 Mobles Indefinit 620 696 832 669 749

32
Indústries 
manufactureres diverses Indefinit 659 744 955 955 1.106

33 Reparació i instal·lació 
de maquinària Indefinit 1.200 1.528 1.726 2.100 2.543

35 Energia elèctrica i gas Indefinit 270 231 259 297 363

36 Aigua Indefinit 249 276 305 323 408

37 Tractament d’aigües 
residuals Indefinit 53 55 71 81 99

38 Tractament de residus Indefinit 713 800 993 1.215 2.156

39 Gestió de residus Indefinit 50 48 47 51 50

Pel que fa a la contractació temporal en pràctiques o formació, la relació es la 
següent: 

Any període

Branca industrial Indicador temporal 2014 2015 2016 2017 2018

8 Minerals no metàl·lics ni 
energètics

Temporal Pràctiques 3 4 2 5 8

Temporal Formació 0 1 0 0 0

9 Suport a les indústries 
extractives Temporal Formació 1 0 0 0 0

10 Indústries de productes 
alimentaris

Temporal Pràctiques 202 212 273 239 182

Temporal Formació 219 254 118 130 116

11 Fabricació de begudes Temporal Pràctiques 36 45 64 47 54

Temporal Formació 23 16 3 3 3

13 Indústries tèxtils Temporal Pràctiques 31 44 40 26 22

Temporal Formació 40 46 7 5 4

14 Confecció de peces de 
vestir

Temporal Pràctiques 10 24 18 19 27

Temporal Formació 28 25 3 3 2
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Any període

Branca industrial Indicador temporal 2014 2015 2016 2017 2018

15 Indústria del cuir i del 
calçat

Temporal Pràctiques 1 1 3 1 1

Temporal Formació 2 0 0 0 0

16 Indústries fusta i suro, 
exc. mobles

Temporal Pràctiques 10 11 33 18 21

Temporal Formació 27 53 4 5 3

17 Indústries del paper Temporal Pràctiques 16 23 18 24 24

Temporal Formació 17 16 2 1 0

18 Arts gràfiques i suports 
enregistrats

Temporal Pràctiques 23 44 53 58 48

Temporal Formació 27 61 16 19 10

19 Coqueries i refinació del 
petroli Temporal Pràctiques 33 14 25 28 23

20 Indústries químiques Temporal Pràctiques 154 189 179 195 218

Temporal Formació 11 20 5 3 2

21 Productes farmacèutics Temporal Pràctiques 162 173 185 183 122

Temporal Formació 1 1 0 0 1

22 Cautxú i plàstic Temporal Pràctiques 34 49 60 56 40

Temporal Formació 19 21 7 5 1

23 Productes minerals no 
metàl·lics ncaa

Temporal Pràctiques 15 16 19 15 9

Temporal Formació 8 14 1 1 3

24 Metal·lúrgia Temporal Pràctiques 27 41 43 40 37

Temporal Formació 26 26 1 1 2

25 Productes metàl·lics, 
exc. maquinària

Temporal Pràctiques 183 236 287 251 273

Temporal Formació 275 289 64 57 45

26 Productes informàtics i 
electrònics

Temporal Pràctiques 29 42 48 50 64

Temporal Formació 8 24 10 6 7

27 Materials i equips 
elèctrics

Temporal Pràctiques 46 53 65 54 63

Temporal Formació 23 27 10 2 18

28 Maquinària i equips 
ncaa

Temporal Pràctiques 165 203 221 249 238

Temporal Formació 116 127 46 30 33

29 Vehicles de motor, 
remolcs i semiremolcs

Temporal Pràctiques 114 123 157 168 131

Temporal Formació 82 91 61 75 60

30 Altres materials de 
transport

Temporal Pràctiques 16 9 17 22 12

Temporal Formació 5 2 2 0 2

31 Mobles Temporal Pràctiques 11 16 22 16 18

Temporal Formació 40 31 2 6 8

32 Indústries 
manufactureres 
diverses

Temporal Pràctiques 35 54 66 59 56

Temporal Formació 19 13 3 5 2

33 Reparació i instal·lació 
de maquinària

Temporal Pràctiques 68 80 98 83 122

Temporal Formació 101 136 23 23 23

35 Energia elèctrica i gas Temporal Pràctiques 22 26 10 21 20

Temporal Formació 2 4 0 0 0
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Any període

Branca industrial Indicador temporal 2014 2015 2016 2017 2018

36 Aigua Temporal Pràctiques 6 9 2 6 7

Temporal Formació 5 2 0 0 0

37 Tractament d’aigües 
residuals

Temporal Pràctiques 1 3 3 2 3

Temporal Formació 0 1 0 0 0

38 Tractament de residus Temporal Pràctiques 19 14 20 28 11

Temporal Formació 10 21 0 0 2

39 Gestió de residus Temporal Pràctiques 1 2 1 0 1

Temporal Formació 1 1 0 0 0

Nombre de contractes de treballs temporal signats directament, i realitzats mit-
jançant empreses de treball temporal (ETT), desglossats per les diferents branques 
industrials en els darrers 5 anys.

Any període

Branca industrial 2014 2015 2016 2017 2018

5 Antracita, hulla i lignit 0 0 0 0 0

6 Petroli i gas natural 0 0 0 0 0

7 Minerals metàl·lics 0 0 0 0 0

8 Minerals no metàl·lics ni energètics 59 80 102 97 137

9 Suport a les indústries extractives 0 0 0 0 0

10 Indústries de productes alimentaris 47.873 66.498 70.270 72.326 77.033

11 Fabricació de begudes 2.512 2.877 3.538 4.020 4.822

13 Indústries tèxtils 4.753 6.310 6.945 8.567 10.684

14 Confecció de peces de vestir 603 1.020 1.130 1.644 2.917

15 Indústria del cuir i del calçat 716 1.029 1.428 1.523 1.596

16 Indústries fusta i suro, exc. mobles 1.406 1.790 2.027 1.987 1.706

17 Indústries del paper 6.673 8.344 9.795 10.927 11.447

18 Arts gràfiques i suports enregistrats 3.594 5.024 7.720 6.980 9.085

19 Coqueries i refinació del petroli 1 2 1 1 4

20 Indústries químiques 11.741 14.969 14.307 12.886 11.796

21 Productes farmacèutics 5.044 7.164 6.022 7.251 8.063

22 Cautxú i plàstic 18.149 23.290 27.372 27.948 29.837

23 Productes minerals no metàl·lics ncaa 2.400 3.172 3.971 5.544 4.797

24 Metal·lúrgia 2.511 3.520 4.071 3.675 4.702

25 Productes metàl·lics, exc. maquinària 10.787 13.838 14.373 15.838 16.637

26 Productes informàtics i electrònics 861 2.140 1.875 2.518 2.977

27 Materials i equips elèctrics 3.535 5.306 6.982 8.304 8.220

28 Maquinària i equips ncaa 2.696 4.377 5.300 6.268 6.952

29 Vehicles de motor, remolcs i 
semiremolcs 18.851 23.727 26.216 35.221 37.812

30 Altres materials de transport 226 409 482 500 649

31 Mobles 845 904 1.168 1.516 1.792

32 Indústries manufactureres diverses 5.615 6.022 6.567 7.687 9.466

33 Reparació i instal·lació de maquinària 448 713 714 825 963

35 Energia elèctrica i gas 102 207 157 181 121

36 Aigua 85 100 111 117 110

37 Tractament d’aigües residuals 9 14 15 11 7
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Any període

Branca industrial 2014 2015 2016 2017 2018

38 Tractament de residus 408 475 549 834 1.835

39 Gestió de residus 3 3 6 7 3

Barcelona, 02 d’octubre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació urgent 
de la revisió i la validació de l’estudi tècnic per a implantar transport 
urbà a Vila-seca (Tarragonès)
314-05358/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-05358/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-05359/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Tal com es va informar en resposta a la seva pregunta parlamentària 314-
01055/12, durant el 2018 i en el primer trimestre de 2019 es van mantenir diverses 
reunions amb l’Ajuntament de Vila-seca per a la definició d’un sistema de transport 
urbà al municipi atenent a la voluntat manifestada en aquest sentit per l’Ajuntament 
de Vila-seca.

Al tractar-se de reunions de treball tècniques no es va aixecar acta de les reu-
nions. Els treballs realitzats es van concretar en l’elaboració d’un esborrany de con-
veni de col·laboració que es va trametre a l’Ajuntament de Vila-seca per a la seva 
valoració.

En aquests moments no tenim resposta de l’Ajuntament de Vila-seca, que ente-
nem és a qui correspon, en base a les seves competències, determinar les necessitats 
de transport dins de l’àmbit urbà i formular les propostes corresponents.

Es reitera la disponibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal 
de treballar amb l’Ajuntament de Vila-seca en les propostes que es puguin plantejar 
tenint en tot moment present el previst a la normativa de transport de viatgers per 
carretera.

Barcelona, 30 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels 
tràmits per a implantar transport urbà a Vila-seca (Tarragonès)
314-05359/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-5358/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la logística per a la 
intendència de l’operatiu d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05363/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05363/12, us in-
formo del següent:

La logística associada a l’operatiu d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre en 
relació amb el menjar, la beguda i el recanvi d’equips es va realitzar des dels centres 
de subministrament amb els quals la Direcció General de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments té contracte, en concret, els de la Regió d’Emergències Metro-
politana Sud, de la Regió d’Emergències de Tarragona i de la Regió d’Emergències 
de Terres de l’Ebre.

El subministrament de menjar i beguda va ser possible també gràcies a la parti-
cipació dels ajuntaments de la zona i de la Creu Roja, que van col·laborar amb entre-
pans, fruita i beguda en grans quantitats.

Pel que fa a equipaments, es varen subministrar 100 mànegues de 25 mm.
El repartiment sobre el terreny es feia amb vehicles lleugers 4x4.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reposició dels 
equips de protecció individual i el calçat del personal d’extinció 
d’incendis durant l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05364/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05364/12, us 
informo del següent:

En relació amb les botes que es van haver de reposar durant els treballs d’extinció 
en l’incendi de Ribera d’Ebre, de conformitat amb l’aplicatiu de la Direcció General 
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de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) relatiu a la provisió de ma-
terial d’emergència, el nombre de botes sol·licitades entre l’1 i el 15 de juliol de 2019 
va ser de 36 parells.

La vida útil de les botes del cos de Bombers és variable i depèn de diferents fac-
tors. Segons la informació facilitada pel propi fabricant, depèn principalment de l’ús 
i de les condicions de manteniment, entre d’altres.

Els anys d’ús de les 36 botes reposades en l’incendi de Ribera d’Ebre, atenent a 
la data del primer lliurament i la data del canvi, són els següents: 

Data canvi Regió d’emergències Data primer lliurament Anys d’ús

01/07/2019 Tarragona Octubre 2011 8
Febrer 2011 8
Setembre 2015 4
Juliol 2018 1
Novembre 2018 1
Agost 2017 2
Gener 2008 11
Agost 2007 12

02/07/2019 Terres de l’Ebre Juny 2011 8
Novembre 2010 9
Juny 2017 2

03/07/2019 Terres de l’Ebre Agost 2011 8

05/07/2019 Tarragona Abril 2007 12
Gener 2019 0
Juliol 2018 1
Gener 2017 2
Abril 2016 3
Octubre 2011 8
Juliol 2010 9
Març 2010 9

08/07/2019 Tarragona Gener 2011 8
Gener 2008 11
Abril 2007 12
Abril 2018 1

Terres de l’Ebre Gener 2017 2

09/07/2019 Tarragona Agost 2017 2

10/07/2019 Terres de l’Ebre Agost 2015 4
Agost 2007 12
Gener 2011 8

Tarragona Agost 2007 12
Febrer 2006 13
Desembre 2007 12
Gener 2011 8
Febrer 2016 3
Febrer 2019 0

15/07/2019 Tarragona Juliol 2011 8

En situacions d’emergència, la reposició del material es resol dins del període 
de guàrdia, tot i que poden haver-hi excepcions en funció del moment en què neixi 
aquesta necessitat, conjugat amb l’estat de desenvolupament del servei. En la resta 
de casos, la DGPEIS disposa d’un magatzem central ubicat a Martorell i de tres ma-
gatzems distribuïts pel territori (Cambrils, la Pera i Lleida), oberts els dies labora-
bles de les 8 a les 14 hores, de manera que qualsevol cap de parc pot anar a recollir 
«in situ» el material urgent que necessitin els bombers adscrits en el seu parc.

Per últim, la logística distributiva de la DGPEIS es realitza a través dels quatre 
magatzems de què disposa, de manera genèrica setmanalment o quinzenal. No obs-
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tant això, els dies laborables, entre 8 i 14 hores, els magatzems estan oberts per a 
qualsevol urgència.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
beguda al personal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la  
Ribera d’Ebre
314-05365/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05365/12, us 
informo del següent:

En relació amb la distribució de beguda als membres que van participar en l’in-
cendi de la Ribera d’Ebre, l’aigua i les begudes isotòniques es van repartir a cada 
llançament d’avituallament sobre el terreny. Per esmorzar es va entregar beguda su-
ficient per tot el matí (dues ampolles de 1,5 litres per persona), igual que per dinar, 
per berenar i per sopar. Cal esmentar que sempre s’intentava que els vehicles dels 
caps de sector anessin plens de pacs d’aigua per si hi havia una necessitat sobrevin-
guda.

El desglossament d’àpats subministrats per dia és el següent: 

Data Esmorzars Dinars Sopar Varis Total d’àpats

27-29.06.2019 - - - 12 12

26.06.2019 - - 300 - 300

27.06.2019 650 420 472 - 1.542

28.06.2019 907 775 255 - 1.937

29.06.2019 563 638 478 - 1.679

30.06.2019 700 252 200 - 1.152

01.07.2019 300 150 130 - 580

02.07.2019 130 130 - - 260

03.07.2019 - 25 - - 25

04.07.2019 - 20 - - 20

05.07.2019 - 12 - - 12

06.07.2019 - 16 - - 16

Total 3.250 2.438 1.835 12 7.535

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
l’avituallament als equips d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05435/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05435/12, us in-
formo del següent:

En relació amb la distribució de menjar als membres que van participar en l’in-
cendi de la Ribera d’Ebre, al llarg de la jornada hi havia 3 moments claus d’avitua-
llament: l’esmorzar, el dinar i el sopar, però a mig matí, mitja tarda i mitja nit també 
es feia repartiment.

L’esmorzar es repartia a través dels vehicles que arribaven a l’incendi per fer el 
relleu. El lloc de repartiment i entrega era en el «punt de trànsit» (porta d’entrada 
a l’incendi). Aquests vehicles s’enduien l’esmorzar per a ells i per als que havien de 
ser rellevats. També agafaven fruita i entrepans per a mig matí.

Es repartia in situ sobre el terreny:
– El dinar, entre les 13:00 i les 15:00 hores
– El berenar, entre les 17:00 i les 18:00 hores (fruita i entrepans)
– El sopar, entre les 20:00 i les 22:00 hores, juntament amb entrepà i fruita per 

a la mitjanit.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la 
carta de serveis del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible  
en castellà al web de la Generalitat
314-05445/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05445/12, 314-
05446/12 i 314-05447/12, us informo del següent:

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

La carta de serveis del cos de Mossos d’Esquadra es troba disponible en castellà 
a la pàgina web de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME). El 
contingut es pot consultar a l’enllaç següent:

https://mossos.gencat.cat/es/els_mossos_desquadra/Transparencia-i-bon-govern/
carta_de_serveis/index.html

https://mossos.gencat.cat/es/els_mossos_desquadra/Transparencia-i-bon-govern/carta_de_serveis/index.html
https://mossos.gencat.cat/es/els_mossos_desquadra/Transparencia-i-bon-govern/carta_de_serveis/index.html


BOPC 461
8 de novembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 58

A l’esmentat enllaç es pot obtenir informació relativa a l’objecte de la carta, in-
formació general, missió, visió i valors de la PG-ME, serveis, compromisos de qua-
litat, formes de col·laboració i participació i els indicadors de seguiment.

Respecte al tríptic relatiu a la carta de serveis, es troba en llengua catalana. Es 
tracta d’una presentació de la informació en un format concret que conté la mateixa 
informació disponible en la versió en llengua castellana.

Pel que fa al compromís de recollir denúncies en llengües estrangeres, és un 
compromís de qualitat i una fórmula per atendre millor la diversitat de ciutadans 
que s’adrecen a aquests serveis.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
tríptic informatiu del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible 
en castellà al web de la Generalitat
314-05446/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05445/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració de 
drets per l’absència de la versió en castellà de la carta de serveis 
i el tríptic informatiu del Cos de Mossos d’Esquadra al web de la 
Generalitat
314-05447/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05445/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les llengües 
oficials en les comunicacions orals i escrites dels mossos d’Esquadra
314-05465/12

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05465/12 i 314-
05466/12, us informo del següent:

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

Els efectius policials utilitzen indistintament en les seves comunicacions tant el 
castellà com el català. Tots els procediments normalitzats de treball de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra s’adeqüen a la normativa legal vigent a Catalu-
nya. Abans de ser validats, passen per una revisió jurídica i lingüística.

L’article 3 de la Constitució Espanyola estableix el castellà com a llengua es-
panyola oficial de l’Estat, llengua que tots els espanyols tenen el deure i el dret de 
conèixer i d’usar. L’article 3.2 estableix que les altres llengües espanyoles seran tam-
bé oficials en les respectives comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts. 
L’article 3.3 fa referència a la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Es-
panya com un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a l’article 6.2, també fa referència al caste-
llà i al català com a llengües oficials a Catalunya. L’article 6.1 estableix que la llen-
gua pròpia de Catalunya és el català i que, com a tal, és la llengua d’ús normal de 
les administracions públiques.

Finalment, l’article 9.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística es-
tableix que la Generalitat, les administracions locals i altres corporacions públiques 
de Catalunya, entre altres, han d’emprar el català en llurs actuacions internes i en la 
relació entre ells.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos 
d’Esquadra té els documents dels procediments de treball tant en 
català com en castellà
314-05466/12

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05465/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració 
dels drets de protecció de dades per la publicació en el diari La 
Vanguardia de les dades de delinqüents habituals a Barcelona
314-05489/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05489/12 i 314-
05490/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració i proporcionar una major cohesió a la informació.
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Arran de la informació publicada el 26 d’agost de 2019 al diari La Vanguardia, 
el dia 28 del mateix mes es va demanar l’obertura d’una informació reservada mo-
tivada per la filtració d’informació.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera  
com s’han filtrat les dades de delinqüents habituals a Barcelona  
al diari La Vanguardia
314-05490/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05489/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconsideració 
de la venda d’unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector 
Llevant de Viladecans (Baix Llobregat)
314-05562/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de  tramitació 
314-05562/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05563/12 a 314-
05566/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El sector residencial Llevant té una superfície de sòl de 66.193 m2. La superfície 
total de sostre edificable és de 241.986,27 m2 dels quals un 58,93% és sostre en rè-
gim lliure i un 41,07% és sostre en règims protegits. El número total d’habitatges és 
de 2.956 dels quals 1.585 són lliures i 1.371 protegits.

L’administració actuant del sector Llevant de Viladecans és la societat municipal 
Vimed, SA.

L’Incasòl és adjudicatari de parcel·les d’aquest sector Llevant per desenvolu-
par 907 habitatges, dels quals 270 seran en règim lliure i 637 en règims protegits. 
D’aquests 637 habitatges protegits està previst que l’Incasòl desenvolupi de manera 
directa 163 habitatges per destinar-los a habitatges de lloguer protegit.

Així mateix, en les parcel·les de la seva propietat, l’Incasòl promourà processos 
de comercialització prioritzant aquelles ofertes que proposin construir habitatges en 
règim de lloguer.

Excepcionalment i per raons motivades d’eficiència, eficàcia i economia, així 
com d’emplaçament o tipologia, l’Incasòl promourà processos de comercialització 
en compra venda, prioritzant aquelles ofertes que proposin construir habitatges en 
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règim de lloguer. El producte de llur venda es destinarà al desenvolupament de po-
lítiques d’habitatge amb criteris de redistribució territorial.

Igualment, en sòls no qualificats d’HPO, per tant en règim lliure, l’Incasòl pro-
mourà processos de comercialització en compra venda prioritzant, també, aquelles 
ofertes que proposin construir habitatges en règim de lloguer. De la mateixa forma 
que la situació anterior, el producte de llur venda es destinarà al desenvolupament 
de polítiques d’habitatge amb criteris de redistribució territorial.

Pel que fa a la comercialització que l’Incasòl va iniciar el passat 8 de juliol de 
2019 per vendre 4 parcel·les del sector Llevant de Viladecans per construir 190 ha-
bitatges, el planejament determina que 84 seran en règim lliure i els restants 106 
en diferents règims protegits. En aquesta comercialització, es van aplicar els crite-
ris indicats en els darrers dos paràgrafs de prioritzar aquelles ofertes que proposin 
construir habitatges en règim de lloguer.

Durant aquest mes d’octubre l’Incasòl té previst iniciar la comercialització de 2 
parcel·les del sector Llevant de Viladecans, per construir 203 habitatges en diferents 
règims protegits, adreçada a promotors socials d’habitatges, i es prioritzarà, igual 
que es va fer en la concurrència anterior d’aquest sector, aquelles ofertes que propo-
sin construir habitatges en règim de lloguer.

Per tal que les promocions d’habitatge en parcel·les propietat d’Incasòl mantin-
guin la titularitat pública existeixen dues vies de finançament de tercers:

– Finançament hipotecari. D’una banda, en l’actual conjuntura el recurs al finan-
çament hipotecari de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol de les seves entitats, 
resta supeditada a l’aprovació del Govern de l’Estat. D’altra banda, el Pla de l’Ha-
bitatge de l’estat no preveu cap línia de finançament per a la promoció d’habitatge 
protegit i, per tant, el recurs a aquest tipus de finançament hauria de fer-se amb fi-
nançament del mercat hipotecari d’habitatge lliure.

– Finançament mitjançant els dipòsits de fiances d’arrendament regulades a la 
llei 13/1996, de Registre i Dipòsits de fiances. Aquesta preveu que fins el 90% dels 
dipòsits de fiances es destinin al finançament d’inversions per a la construcció pú-
blica d’habitatges, amb una atenció especial a les promocions en règim de lloguer  
i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés de renovació urbana.

Cal remarcar, però, que la cessió d’ús i el lloguer assequible poden ser actuacions 
deficitàries (on els ingressos no cobririen el cost de les inversions) i, per tant, aques-
tes no generarien prou fons per a la devolució de l’endeutament hipotecari o dels di-
pòsits de fiances, motiu pel qual el dèficit de finançament que generin les actuacions 
en cessió d’ús o de lloguer assequible, per tal de poder donar compliment a les obli-
gacions de préstec i de devolució de les fiances, s’haurien de finançar amb fons pres-
supostaris de la Generalitat, amb el consegüent increment dels recursos que aquesta 
hi destina i el previsible increment del dèficit públic que la proposta generaria.

Altrament, cal tenir present que les vendes del sector Llevant, formen part del 
pressupost de l’Incasòl per a l’exercici 2019. La no materialització d’aquestes vendes 
implicaria un increment del dèficit públic i un impacte negatiu en el compte de pèr-
dues i guanys i la impossibilitat de reinvertir el producte de les vendes.

Mitjançant els fons pressupostaris de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC) i l’Incasòl, s’han adquirit amb càrrec dels seus corresponents pressupostos, 
entre els anys 2015 i 2019, un total de 2.396 habitatges construïts, amb una inversió 
de 117 M€, per destinar-los a lloguer assequible. Amb aquesta acció s’ha incremen-
tat substancialment el parc d’habitatges públics disponibles de manera immediata.

També, cal remarcar que l’any 2018, l’Institut Català de Finances i l’AHC han 
presentat dues línies de préstecs amb condicions preferents a promoure i finançar la 
construcció i compra d’habitatges destinats a lloguer social:

– Una línia de finançament per a l’adquisició d’habitatges, amb un pressupost de 
110 M€ que permetrà que ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i del tercer sec-
tor comprin habitatges de lloguer social.
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– Una línia de finançament per a la construcció d’habitatges de lloguer social do-
tada amb 140 M€ per a promotors privats i promotors públics (ajuntaments, consells 
comarcals...). Els habitatges s’hauran de construir en algun dels 152 municipis amb 
forta demanda acreditada, segons el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, actual-
ment en tramitació.

Aquests préstecs serviran per ampliar el parc públic de lloguer social a Catalu-
nya i permetran 1.000 nous habitatges, que seran d’una mitjana de 70 m2 i tindran 
un preu màxim de 450 € mensuals.

Barcelona, 30 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges previstos en unes parcel·les de l’Institut Català del 
Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix Llobregat) que tindran 
titularitat pública
314-05563/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05562/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va 
decidir vendre unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector 
Llevant de Viladecans (Baix Llobregat)
314-05564/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05562/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a 
vendre unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector Llevant 
de Viladecans (Baix Llobregat)
314-05565/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05562/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cerca de 
mecanismes per a mantenir la titularitat pública dels habitatges 
previstos en unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector 
Llevant de Viladecans (Baix Llobregat)
314-05566/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05562/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes 
a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat per a buidar 
l’abocador de Vacamorta
314-05594/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de  tramitació 
314-05594/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05595/12 a 314-
05597/12.

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

Les accions dutes a terme amb relació al buidatge de l’abocador de Vacamorta 
(Cruilles) per donar compliment a les resolucions judicials són les següents:

– El 26 de setembre de 2017 l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va rebre 
l’encàrrec d’elaborar i executar el projecte de buidat de l’abocador de Vacamorta.

– El 25 de gener de 2018 l’ARC va licitar la contractació per a l’elaboració de 
l’avantprojecte de buidat i l’estudi d’impacte mediambiental.

– El 14 de febrer de 2019 va estar exposat a informació pública l’avantprojecte  
i l’estudi d’impacte mediambiental del buidat de l’abocador.

– El 24 de juliol de 2019 l’ARC va elaborar l’informe de valoració de les al·lega-
cions rebudes.

– El 18 de setembre de 2019 s’ha fet una petició d’ofertes per a la realització 
d’una prova pilot de buidat i el 20 de setembre de 2019 s’ha sol·licitat un estudi de 
mobilitat i cerca de sòls urbanísticament aptes per al trasllat dels residus. L’objectiu 
de la prova pilot és donar resposta a les al·legacions rebudes sobre l’avantprojecte 
del buidat del dipòsit.

– Actualment es duen a terme les accions necessàries per efectuar la prova pilot.
La darrera reunió amb la comissió de seguiment pel buidatge de l’abocador de 

Vacamorta ha estat el 30 de setembre de 2019.
Pel que fa a la previsió de finalització del buidat de l’abocador, tal i com s’exposa 

a l’estudi d’impacte ambiental que acompanya l’avantprojecte del buidat de l’aboca-
dor, en cap de les alternatives estudiades es pot donar compliment a la sentència que 
determina que cal buidar el dipòsit de Vacamorta fins al seu estat previ a l’autorit-
zació ambiental de 2003 en un termini de dos anys; ja que per qüestions tècniques 
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es fa inviable realitzar el buidat, transport i gestió de quasi 3 milions de tones de 
residus en un període tan curt de temps.

En tot cas, en el mateix estudi s’estima que només el transport de residus pel bui-
dat del vas serà d’almenys 9 anys i 10 mesos.

Barcelona, 24 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la comissió de 
seguiment del tancament i el buidatge de l’abocador de Vacamorta
314-05595/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què està 
la licitació del buidatge de l’abocador de Vacamorta
314-05596/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05594/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització del 
buidatge de l’abocador de Vacamorta i el procés de restitució del 
paisatge
314-05597/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05594/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients disciplinaris tramitats el 2018 en l’àmbit dels 
treballadors de centres penitenciaris
314-05711/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05711/12 us in-
formo del següent:

El nombre d’expedients disciplinaris tramitats l’any 2018 en l’àmbit de treballa-
dors de presons ha estat de 20, desglossats de la manera següent: 

Mes Centre Cos professional

Gener Centre Penitenciari Quatre Camins Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Gener Centre Penitenciari Quatre Camins Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Gener Centre Penitenciari Quatre Camins Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Febrer Centre Penitenciari Brians 2 Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Febrer Centre Penitenciari Lledoners Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Febrer Centre Penitenciari Quatre Camins Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Març Centre Penitenciari Lledoners Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Març Centre Penitenciari de Dones de 
Barcelona

Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Juny Pavelló Hospitalari Penitenciari de 
Terrassa

Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Juliol Centre Penitenciari Quatre Camins Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Juliol Centre Penitenciari Quatre Camins Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Juliol Àrea de Serveis Socials d’Execució 
Penal a l’Àmbit Territorial de Barcelona

Cos de Diplomatura. Grup 
d’assistents socials

Setembre Centre Penitenciari de Joves Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Setembre Centre Penitenciari Mas d’Enric Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Setembre Centre Penitenciari Puig de les Basses Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Octubre Centre Penitenciari Puig de les Basses Cos de Diplomatura. Grup 
d’educadors socials

Octubre Centre Penitenciari Ponent Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Novembre Centre Penitenciari Brians 1 Cos de Diplomatura. Grup 
d’educadors socials

Novembre Centre Penitenciari Puig de les Basses Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Novembre Centre Penitenciari Brians 1 Cos tècnic d’especialistes grup 
de serveis penitenciaris

Barcelona, 21 d’octubre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients disciplinaris tramitats el 2019 en l’àmbit dels 
treballadors de centres penitenciaris
314-05712/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05712/12 us in-
formo del següent:

El nombre d’expedients disciplinaris tramitats de gener de 2019 ençà en l’àmbit 
dels treballadors de presons ha estat de 15, desglossats de la manera següent: 

Mes Centre Cos professional

Gener Centre Penitenciari Lledoners Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Gener Centre Penitenciari de Joves Cos de titulació superior. Psicologia

Febrer Centre Penitenciari de Dones de 
Barcelona

Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Febrer Centre Penitenciari de Joves Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Febrer Centre Penitenciari Puig de les 
Basses

Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Febrer Centre Penitenciari Puig de les 
Basses

Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Abril Centre Penitenciari Quatre Camins Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Abril Centre Penitenciari Brians 1 Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Abril Centre Penitenciari Brians 2 Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Maig Centre Penitenciari Brians 1 Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Juliol Centre Penitenciari Brians 2 Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Juliol Centre Penitenciari Brians 2 Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Agost Centre Penitenciari Brians 1 Cos de Diplomatura. Grup 
d’educadors socials

Setembre Centre Penitenciari Lledoners Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Octubre Centre Penitenciari Mas d’Enric Cos tècnic d’especialistes grup de 
serveis penitenciaris

Barcelona, 21 d’octubre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients disciplinaris tramitats el 2018 en l’àmbit dels 
treballadors de justícia
314-05713/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05713/12 us in-
formo del següent:

Aquest Departament ha incoat 31 expedients disciplinaris en l’àmbit dels treballa-
dors de l’Administració de Justícia: 2 durant el mes de gener, 3 durant el mes de febrer, 
4 durant el mes de març, 2 durant el mes d’abril, 1 durant el mes de maig, 1 durant el 
mes de juny, 2 durant el mes de juliol, 6 durant el mes de setembre, 4 durant el mes 
d’octubre i 6 durant el mes de novembre.

Hem centrat la resposta en els expedients incoats durant el 2018. Hi poden haver ex-
pedients oberts amb anterioritat i que hagin continuat la seva tramitació durant el 2018.

D’aquests 31 expedients, 9 corresponen al cos d’auxili judicial, 12 al cos de tra-
mitació processal i administrativa, 7 al cos de gestió processal i administrativa,  
i 3 al cos de metges forenses.

Els treballadors de l’àmbit de l’Administració de Justícia no presten els seus ser-
veis als centres penitenciaris, per aquesta raó no hem pogut desglossar la xifra per 
aquest criteri.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients disciplinaris tramitats el 2019 en l’àmbit dels 
treballadors de justícia
314-05714/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05714/12 us in-
formo del següent:

Aquest Departament ha incoat 33 expedients disciplinaris del gener de 2019 
ençà: 2 durant el mes de gener, 1 durant el mes de febrer, 3 durant el mes de març, 
5 durant el mes d’abril, 5 durant el mes de maig, 7 durant el mes de juny, 2 durant el 
mes de juliol, 6 durant el mes de setembre i 2 durant el mes d’octubre.

Hem centrat la resposta en els expedients incoats del gener de 2019 ençà. Hi po-
den haver expedients oberts amb anterioritat i que hagin continuat la seva tramitació 
durant el 2019.

D’aquests 33 expedients, 4 corresponen al cos d’auxili judicial, 17 al cos de tra-
mitació processal i administrativa, 10 al cos de gestió processal i administrativa,  
i 2 al cos de metges forenses.



BOPC 461
8 de novembre de 2019

1.27.15. Preguntes per escrit 68

Els treballadors de l’àmbit de l’Administració de Justícia no presten els seus ser-
veis als centres penitenciaris, per aquesta raó no hem pogut desglossar la xifra per 
aquest criteri.

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el contracte vigent entre Andreu Joan Martínez i la Corporació
325-00044/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 49827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament de Catalunya
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalunya, 

i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 325-
00044/12, 325-00045/12 i 325-00046/12, 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. Sra. Diputada Marta Ribas Frías, del grup par-
lamentari Catalunya En Comú-Podem, es demana informació sobre la situació labo-
ral d’un treballador de la CCMA.

En aquest sentit s’informa a la Mesa del Parlament de Catalunya que el contracte 
laboral d’alta direcció del director d’Estratègia i Recursos Humans de l’ens públic 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va ser signat en data 18 de fe-
brer del 2015, amb les corresponents autoritzacions prèvies de la Direcció General 
de Funció Pública i de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Con-
sell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, així com del sub-
següent Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 17 de febrer de 2015.

Així mateix, us informem també que, d’acord amb el que preveuen els articles 45 
i 46 de l’Estatut dels treballadors i l’article 15 del Reial Decret 1382/1985, la relació 
laboral del director d’estratègia i recursos humans va quedar suspesa amb l’atorga-
ment legal d’una excedència forçosa, atesa la seva designació com a càrrec públic al 
Govern de la Generalitat de Catalunya.

En els darrers deu anys, a un total de set treballadors i treballadores de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals se’ls ha reconegut la situació legal d’exce-
dència forçosa per designació o elecció d’un càrrec públic. Actualment, hi ha vigent 
una situació legal d’excedència forçosa per designació de càrrec públic.

Sant Joan Despí, 23 d’octubre de 2019
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les excedències forçoses vigents de treballadors de  
la Corporació
325-00045/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 49827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00044/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els casos de càrrecs directius que se n’han anat a exercir 
altres responsabilitats amb una excedència forçosa
325-00046/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 49827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00044/12.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no s’ha adherit a l’acord amb altres comunitats autònomes per a 
adquirir vacunes contra la grip
314-05904/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 49942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

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

Per novè any consecutiu el Govern de l’Estat ha promogut un acord amb nou co-
munitats autònomes per a la selecció de subministradors de vacunes contra la grip. 
Amb aquest procediment s’han adquirit més de 3 milions de dosis de vacunes i 
s’han estalviat més de 4 milions d’euros. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Per quin motiu no s’ha adherit la Generalitat de Catalunya a l’acord per l’adqui-
sició de vacunes contra la grip i així poder-se beneficiar de l’estalvi?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte i 
l’objectivitat del contingut del document Briefing #12/2019 - A 
hundred years of injustice
314-05905/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 50092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al documento titulado «Briefing #12/2019 - A hundred years of injus-
tice» emitido por la Generalitat de Cataluña que recoge las alegaciones de las defen-
sas de los ahora ya condenados por sedición y malversación en vez del contenido de 
la sentencia del Tribunal Supremo en la causa 20907/2017, la cual como cualquier 
otra resolución judicial vincula a todos los poderes públicos,

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera el Govern que con el contenido de dicho «Briefing» ha actuado 

con respeto a dicha resolución judicial y persiguiendo el principio de objetividad del 
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artículo 103 de la Constitución Española que vincula a todos los poderes públicos? 
¿Por qué?

Palacio del Parlamento, 22 de octubre de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la lleialtat 
institucional de Televisió de Catalunya al Cos de Mossos d’Esquadra 
arran dels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de 
TV3 Està passant
314-05906/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 50111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

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

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso ha hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales or-
ganizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de jui-
cio la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera ajustado al principio de lealtad institucional estos apelativos?

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atemptat a l’honor 
del Cos de Mossos d’Esquadra pels apel·latius amb què se’ls va 
anomenar en el programa de TV3 Està passant
314-05907/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 50112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

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

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso ha hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales or-
ganizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de jui-
cio la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera ajustadas estas comparaciones realizadas en el programa sobre los 

efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y que no atentan contra el honor de los 
mismos?

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la passivitat davant 
els apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra en el programa de TV3 Està passant
314-05908/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 50113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

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

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso ha hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales or-
ganizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de jui-
cio la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Considera ajustado teniendo el mando del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la 
pasividad que ha tenido usted respecto a estos graves apelativos que se vierten?

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures davant 
la degradació de l’honor i la professionalitat sofertes pel Cos de 
Mossos d’Esquadra pels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el 
programa de TV3 Està passant
314-05909/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 50114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

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

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso ha hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales or-
ganizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de jui-
cio la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Piensa usted tomar medidas para paliar la grave degradación que se ha hecho 

al honor y a la profesionalidad de los efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados  

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
de TV3 com a servei públic arran dels apel·latius amb què es 
van anomenar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el 
programa Està passant
314-05910/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 50115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

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

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso ha hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales or-
ganizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de jui-
cio la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera ajustado al servicio público que supuestamente debe perseguir 

TV3, insultar a servidores públicos que garantizan algo tan esencial en democracia 
como los derechos y libertades fundamentales de todos los catalanes?

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
que adoptarà arran dels apel·latius amb què es van anomenar els 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el programa de TV3 Està 
passant
314-05911/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 50116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

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

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
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al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso ha hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales or-
ganizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de jui-
cio la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas va a tomar al respecto?

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deshumanització 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra arran dels apel·latius amb 
què se’ls va anomenar en el programa de TV3 Està passant
314-05912/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 50117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

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

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso ha hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales or-
ganizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de jui-
cio la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera ajustada a la más mínima dignidad humana este intento de deshu-

manización de los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados  

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions, 
les entitats i els experts que s’han tingut en compte per a elaborar el 
Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals
314-05913/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 50140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 20 de maig de 2019 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació va emetre l’edicte pel qual es sotmetia a informació pública el Projec-
te de decret pel qual s’aprovava el Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals, que 
actualment està seguint el seva tramitació per a la seva aprovació definitiva.

– Quines organitzacions, entitats i persones expertes s’han tingut en compte en 
l’elaboració del Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment i els 
criteris que s’han seguit per a elaborar el Reglament d’armes del Cos 
d’Agents Rurals
314-05914/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 50141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 20 de maig de 2019 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació va emetre l’edicte pel qual es sotmetia a informació pública el Projec-
te de decret pel qual s’aprovava el Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals, que 
actualment està seguint el seva tramitació per a la seva aprovació definitiva.

– Quin procediment i criteris s’han seguit per elaborar el Reglament d’armes del 
Cos d’Agents Rurals?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP



BOPC 461
8 de novembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 77 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades per presumptes discriminacions sexistes en 
la selecció de personal per al Mobile World Congress del 2019
314-05915/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

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

L’any 2019 la Inspecció de Treball de la Generalitat ha obert un expedient per 
investigar les denúncies presentades pel sindicat UGT per una presumpta discrimi-
nació sexista en la selecció de personal per realitzar tasques durant la celebració del 
Mobile World Congress. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies va anun-
ciar en seu parlamentària que el Departament de Treball procedirà a instruir els ex-
pedients corresponents a les denuncies presentades per intentar determinar si els fets 
denunciats incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a les lleis. Interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes denuncies es van presentar per presumptes discriminacions sexistes 
en la selecció de personal per realitzar tasques durant la celebració del Mobile Wor-
ld Congress?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions de 
discriminació sexista en la selecció de personal per al Mobile World 
Congress denunciades el 2019
314-05916/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

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

L’any 2019 la Inspecció de Treball de la Generalitat ha obert un expedient per 
investigar les denúncies presentades pel sindicat UGT per una presumpta discrimi-
nació sexista en la selecció de personal per realitzar tasques durant la celebració del 
Mobile World Congress. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies va anun-
ciar en seu parlamentària que el Departament de Treball procedirà a instruir els ex-
pedients corresponents a les denuncies presentades per intentar determinar si els fets 
denunciats incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a les lleis. Interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines situacions de discriminació es van denunciar?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de denúncies per presumptes discriminacions sexistes 
en la selecció de personal per al Mobile World Congress del 2019  
que s’han intruït
314-05917/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

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

L’any 2019 la Inspecció de Treball de la Generalitat ha obert un expedient per 
investigar les denúncies presentades pel sindicat UGT per una presumpta discrimi-
nació sexista en la selecció de personal per realitzar tasques durant la celebració del 
Mobile World Congress. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies va anun-
ciar en seu parlamentària que el Departament de Treball procedirà a instruir els ex-
pedients corresponents a les denuncies presentades per intentar determinar si els fets 
denunciats incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a les lleis. Interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants expedients corresponents a les denuncies presentades s’han instruït?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els fets 
denunciats per presumptes discriminacions sexistes en la selecció 
de personal per al Mobile World Congress del 2019 incorren en 
conductes contractuals que no s’ajusten a la llei
314-05918/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

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

L’any 2019 la Inspecció de Treball de la Generalitat ha obert un expedient per 
investigar les denúncies presentades pel sindicat UGT per una presumpta discrimi-
nació sexista en la selecció de personal per realitzar tasques durant la celebració del 
Mobile World Congress. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies va anun-
ciar en seu parlamentària que el Departament de Treball procedirà a instruir els ex-
pedients corresponents a les denuncies presentades per intentar determinar si els fets 
denunciats incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a les lleis. Interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– S’ha pogut determinar si els fets denunciats incorren en conductes contractuals 
que no s’ajusten a les lleis? En cas afirmatiu, quines mesures ha emprès el Govern?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions imposades per discriminacions sexistes en la selecció de 
personal per al Mobile World Congress del 2019
314-05919/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

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

L’any 2019 la Inspecció de Treball de la Generalitat ha obert un expedient per 
investigar les denúncies presentades pel sindicat UGT per una presumpta discrimi-
nació sexista en la selecció de personal per realitzar tasques durant la celebració del 
Mobile World Congress. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies va anun-
ciar en seu parlamentària que el Departament de Treball procedirà a instruir els ex-
pedients corresponents a les denuncies presentades per intentar determinar si els fets 
denunciats incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a les lleis. Interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes sancions s’han posat pels fets denunciats? Per quins imports? Quins 
fets concrets s’han sancionat?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar discriminacions sexistes en la selecció de 
personal per als congressos
314-05920/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

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

L’any 2019 la Inspecció de Treball de la Generalitat ha obert un expedient per 
investigar les denúncies presentades pel sindicat UGT per una presumpta discrimi-
nació sexista en la selecció de personal per realitzar tasques durant la celebració del 
Mobile World Congress. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies va anun-
ciar en seu parlamentària que el Departament de Treball procedirà a instruir els ex-
pedients corresponents a les denuncies presentades per intentar determinar si els fets 
denunciats incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a les lleis. Interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures té previst portar el Govern per evitar futures discriminacions 
sexistes en la selecció de personal per realitzar tasques durant la celebració de con-
gressos?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del 
Departament de Salut amb la cooperativa Pediatria dels Pirineus
314-05921/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina relació, directa o indirecte, té el Departament de Salut amb la coopera-

tiva Pediatria dels Pirineus?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord del 
Departament de Salut amb l’Hospital Sant Joan de Déu per a oferir 
serveis sanitaris per mitjà de la cooperativa Pediatria dels Pirineus
314-05922/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin acord té el Departament de Salut amb l’Hospital de Sant Joan de Déu per 

tal de donar el servei de pediatria, ginecologia i obstetrícia, i d’altres serveis sani-
taris al Pirineu, a través de la cooperativa Pediatria dels Pirineus? Per quin import 
econòmic?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que el 
Departament de Salut paga a la cooperativa Pediatria dels Pirineus 
per la prestació de serveis sanitaris
314-05923/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins imports econòmics paga el Departament de Salut cada any per tal de 

donar el servei de pediatria, ginecologia i obstetrícia, i d’altres serveis sanitaris al 
Pirineu, a través de la cooperativa Pediatria dels Pirineus?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut per la 
cooperativa Pediatria dels Pirineus des de la seva creació
314-05924/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin import econòmic ha rebut la cooperativa Pediatria dels Pirineus des de la 

seva creació, directa o indirectament?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
es poden consultar públicament el pressupost, les contractacions i 
els serveis públics de la cooperativa Pediatria dels Pirineus
314-05925/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Perquè no es poden consultar públicament el pressupost, les contractacions 

i els serveis públics que ofereix la cooperativa Pediatria dels Pirineus quan la llei 
obligaria a fer-ho degut a que rep recursos públics per a la seva activitat?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a fer a complir la llei de transparència a la cooperativa 
Pediatria dels Pirineus
314-05926/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Salut és conscient que la llei de transparència afecta a la 

cooperativa Pediatria dels Pirineus? Quines accions farà per fer-la complir?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels 
serveis prestats per la cooperativa Pediatria dels Pirineus per mitjà 
de l’Hospital Sant Joan de Déu
314-05927/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els imports econòmics pagats, any per any, des del Departa-

ment de Salut pel serveis de pediatria, ginecologia, obstetrícia al Pirineu per part 
de la cooperativa Pediatria dels Pirineus, a través de l’Hospital Sant Joan de Deu?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals de la cooperativa Pediatria dels Pirineus
314-05928/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants professionals desenvolupen la seva tasca a través de la cooperativa Pe-

diatria dels Pirineus?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control pel 
Departament de Salut de les empreses que reben la major part 
d’ingressos del sector públic
314-05929/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Salut controla el compliment dels criteris, la normativa de 

contractes del sector públic, els procediments de contractació del personal, les in-
compatibilitats tal i com està obligat pel fet de rebre la major part dels seus ingres-
sos del sector públic?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
transparència en la gestió, el control i la fiscalització de la 
cooperativa Pediatria dels Pirineus
314-05930/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Salut no creu que hi ha un manca absoluta de transparència 

en la gestió, control i fiscalització d’aquest servei públic sanitari del Pirineu, incom-
plint la llei vigent?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres 
de construcció del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell 
(Alt Urgell)
314-05931/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern començar les obres de construcció del nou CAP de 

la Seu d’Urgell?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no han començat les obres del nou centre d’atenció primària 
de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-05932/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius encara no s’ha començat l’obra del nou CAP de la Seu d’Ur-

gell, tal com es va comprometre el Departament de Salut després que l’anterior li-
citació quedés deserta?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de les 
obres de construcció del nou centre d’atenció primària de la Seu 
d’Urgell (Alt Urgell)
314-05933/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan temps durarà la construcció del nou CAP de la Seu d’Urgell i quina és la 

data prevista de finalització de les obres?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació del 
procés de construcció del nou centre d’atenció primària de la Seu 
d’Urgell (Alt Urgell) als representants dels treballadors
314-05934/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha fet una reunió amb els representants dels treballadors del CAP de la Seu 

d’Urgell per tal d’informar de com està tot el procés de construcció del nou CAP a 
la Seu d’Urgell?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no han començat les obres del nou centre d’atenció primària 
de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-05935/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius les obres del nou CAP de la Seu d’Urgell encara no han co-

mençat?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’empresa adjudicatària va renunciar a la construcció del nou 
centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
314-05936/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius l’empresa adjudicatària va renunciar a construir el nou CAP 

de la Seu d’Urgell a la primera licitació? Quines mesures ha portat a terme el De-
partament de Salut per evitar que aquesta situació es torni a repetir en el nou pro-
cediment de licitació?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys soferts pel 
castell de Castelló de Farfanya (Noguera) a causa d’un temporal de 
pluges a l’octubre del 2019
314-05937/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 50192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 castell de Castelló de Farfanya és un dels més importants exemples de forta-
lesa d’origen islàmic de les terres de Lleida. La seva torre principal, coneguda com a 
«torre Blanca» és una construcció singular del segle xi alçada sobre uns fonaments 
del segle ix, cosa que la fa un element excepcional del patrimoni cultural català.

El temporal de pluges de la segona quinzena d’octubre ha danyat aquest conjunt 
arqueològic i arquitectònic, el qual, malgrat estar catalogat com a BCIN, presenta-
va des de a dècades un avançat estat de deteriorament. Amb els aiguats, una part 
de la torre Blanca s’ha esfondrat, fet que contrasta amb que, fa menys d’un any, els 
tècnics de patrimoni que la van visitar van assegurar públicament que no hi havia 
perill de despreniment.

Per tot això, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1) Té constància el Departament de Cultura de la Generalitat d’aquests fets?
2) Han visitat els tècnics del Departament el monument i han elaborat un primer 

informe sobre els danys patits i els riscos de deteriorament?
3) Quines actuacions té previstes desenvolupar el Govern de la Generalitat per 

aturar la degradació del conjunt monumental del castell de Castelló de Farfanya?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els presidents 
i primers ministres als quals el president de la Generalitat i el 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
han adreçat cartes
314-05938/12

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

Reg. 50289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

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

El 15 d’octubre de 2019 el Govern va anunciar que el President de la Generali-
tat i el Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència adreça-
ran cartes als presidents i als primers ministres dels països de la UE, del G-20 i de 
 l’EFTA, així com un dossier amb declaracions institucionals als mitjans de comu-
nicació internacionals. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– A quins presidents/es o primers/es ministres s’han adreçat les anunciades car-
tes, i en quines dates?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les respostes 
rebudes a les cartes adreçades pel president de la Generalitat i el 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència  
a diversos presidents i primers ministres
314-05939/12

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

Reg. 50290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

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

El 15 d’octubre de 2019 el Govern va anunciar que el President de la Generali-
tat i el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència adreça-
ran cartes als presidents i als primers ministres dels països de la UE, del G-20 i de 
 l’EFTA, així com un dossier amb declaracions institucionals als mitjans de comu-
nicació internacionals. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes respostes per escrit s’han rebut a dia d’avui, de quins presidents/es o 
primers/es ministres, i amb quin contingut?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va fer un 
aixecament judicial de les restes humanes trobades en la prospecció 
del golf de Roses
314-05940/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El 21 de març de 2019 es va presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya 
a Girona l’estudi cartogràfic realitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació que es concretava en el descobriment al golf de Roses del bosc 
marí més gran de la costa catalana.

En la prospecció, feta sobre una superfície de 3.350 hectàries, s’hi trobaren tota 
mena d’objectes (vaixells enfonsats, àncores, etc.) i també restes humanes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es va realitzar un aixecament judicial de les restes òssies trobades?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van instruir 
diligències prèvies per les restes humanes trobades en la prospecció 
del golf de Roses
314-05941/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El 21 de març de 2019 es va presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya 
a Girona l’estudi cartogràfic realitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació que es concretava en el descobriment al golf de Roses del bosc 
marí més gran de la costa catalana.

En la prospecció, feta sobre una superfície de 3.350 hectàries, s’hi trobaren tota 
mena d’objectes (vaixells enfonsats, àncores, etc.) i també restes humanes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es varen instruir les diligències prèvies oportunes? En cas afirmatiu, a quin 

jutjat i quin és el número de registre de les diligències?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on són les 
restes humanes descobertes en la prospecció del golf de Roses i 
sobre les diligències judicials ordenades
314-05942/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El 21 de març de 2019 es va presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya 
a Girona l’estudi cartogràfic realitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació que es concretava en el descobriment al golf de Roses del bosc 
marí més gran de la costa catalana.

En la prospecció, feta sobre una superfície de 3.350 hectàries, s’hi trobaren tota 
mena d’objectes (vaixells enfonsats, àncores, etc.) i també restes humanes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– On es troben les restes òssies i quines diligències judicials s’han dictat pel que 

fa a l’estudi forense de les mateixes?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme i el 
responsable que van coordinar la recollida i el lliurament de les 
restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses
314-05943/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El 21 de març de 2019 es va presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya 
a Girona l’estudi cartogràfic realitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació que es concretava en el descobriment al golf de Roses del bosc 
marí més gran de la costa catalana.

En la prospecció, feta sobre una superfície de 3.350 hectàries, s’hi trobaren tota 
mena d’objectes (vaixells enfonsats, àncores, etc.) i també restes humanes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin organisme i quina persona va coordinar la recollida i entrega de les res-

tes òssies trobades?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la policia va 
fer una inspecció ocular de les restes humanes trobades en la 
prospecció del golf de Roses
314-05944/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El 21 de març de 2019 es va presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya 
a Girona l’estudi cartogràfic realitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació que es concretava en el descobriment al golf de Roses del bosc 
marí més gran de la costa catalana.

En la prospecció, feta sobre una superfície de 3.350 hectàries, s’hi trobaren tota 
mena d’objectes (vaixells enfonsats, àncores, etc.) i també restes humanes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es va realitzar una inspecció ocular policial? En cas contrari, quins arguments 

han fet acordat un altre tipus de decisió i qui les va prendre?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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	314-05216/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació en què quedaran els treballadors de l’Escola Intermunicipal del Penedès
	314-05217/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur de la direcció de l’Escola Intermunicipal del Penedès
	314-05218/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el proveïment d’aigua del projecte de Hard Rock
	314-05234/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de control i seguiment de continguts dels dispositius informàtics de fiscals i jutges
	314-05238/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’allotjament en servidors de la Generalitat de les dades dels procediments judicials amb la independència judicial
	314-05239/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’allotjament de les dades dels procediments judicials en servidors 
de la Generalitat amb la protecció de dades
	314-05240/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’allotjar les dades dels procediments judicials en servidors del poder judicial
	314-05241/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla d’igualtat de gènere 2019-2023
	314-05257/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i execució de les obres de prolongació del tram Berga - Túnel 
del Cadí de la C-16
	314-05318/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les obres de prolongació del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
	314-05319/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’entrada en funcionament del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
	314-05320/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i la composició del Consell Català de l’Empresa
	314-05351/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa
	314-05352/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en una mesa d’àmbit estatal del sector de l’automòbil
	314-05353/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe del Consell de Treball Econòmic i Social amb relació al nombre i els tipus de contractes de treball
	314-05356/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació urgent de la revisió i la validació de l’estudi tècnic per a implantar transport urbà a Vila-seca (Tarragonès)
	314-05358/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels tràmits per a implantar transport urbà a Vila-seca (Tarragonès)
	314-05359/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la logística per a la intendència de l’operatiu d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
	314-05363/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reposició dels equips de protecció individual i el calçat del personal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la Ribera d’Ebre
	314-05364/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de beguda al personal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la 
Ribera d’Ebre
	314-05365/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de l’avituallament als equips d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
	314-05435/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la carta de serveis del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible 
en castellà al web de la Generalitat
	314-05445/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el tríptic informatiu del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible en castellà al web de la Generalitat
	314-05446/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració de drets per l’absència de la versió en castellà de la carta de serveis i el tríptic informatiu del Cos de Mossos d’Esquadra al web de la Generalitat
	314-05447/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les llengües oficials en les comunicacions orals i escrites dels mossos d’Esquadra
	314-05465/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos d’Esquadra té els documents dels procediments de treball tant en català com en castellà
	314-05466/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració dels drets de protecció de dades per la publicació en el diari La Vanguardia de les dades de delinqüents habituals a Barcelona
	314-05489/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera 
com s’han filtrat les dades de delinqüents habituals a Barcelona 
al diari La Vanguardia
	314-05490/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconsideració de la venda d’unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix Llobregat)
	314-05562/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges previstos en unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix Llobregat) que tindran titularitat pública
	314-05563/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va decidir vendre unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix Llobregat)
	314-05564/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a vendre unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix Llobregat)
	314-05565/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cerca de mecanismes per a mantenir la titularitat pública dels habitatges previstos en unes parcel·les de l’Institut Català del Sòl del sector Llevant de Viladecans (Baix Llobregat)
	314-05566/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat per a buidar l’abocador de Vacamorta
	314-05594/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la comissió de seguiment del tancament i el buidatge de l’abocador de Vacamorta
	314-05595/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què està la licitació del buidatge de l’abocador de Vacamorta
	314-05596/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització del buidatge de l’abocador de Vacamorta i el procés de restitució del paisatge
	314-05597/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients disciplinaris tramitats el 2018 en l’àmbit dels treballadors de centres penitenciaris
	314-05711/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients disciplinaris tramitats el 2019 en l’àmbit dels treballadors de centres penitenciaris
	314-05712/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients disciplinaris tramitats el 2018 en l’àmbit dels treballadors de justícia
	314-05713/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients disciplinaris tramitats el 2019 en l’àmbit dels treballadors de justícia
	314-05714/12
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el contracte vigent entre Andreu Joan Martínez i la Corporació
	325-00044/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les excedències forçoses vigents de treballadors de 
la Corporació
	325-00045/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els casos de càrrecs directius que se n’han anat a exercir altres responsabilitats amb una excedència forçosa
	325-00046/12
	Resposta del president del Consell de Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha adherit a l’acord amb altres comunitats autònomes per a adquirir vacunes contra la grip
	314-05904/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte i l’objectivitat del contingut del document Briefing #12/2019 - A hundred years of injustice
	314-05905/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la lleialtat institucional de Televisió de Catalunya al Cos de Mossos d’Esquadra arran dels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 Està passant
	314-05906/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atemptat a l’honor del Cos de Mossos d’Esquadra pels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 Està passant
	314-05907/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la passivitat davant els apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el programa de TV3 Està passant
	314-05908/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures davant la degradació de l’honor i la professionalitat sofertes pel Cos de Mossos d’Esquadra pels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 Està passant
	314-05909/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de TV3 com a servei públic arran dels apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el programa Està passant
	314-05910/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà arran dels apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el programa de TV3 Està passant
	314-05911/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deshumanització dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra arran dels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 Està passant
	314-05912/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions, les entitats i els experts que s’han tingut en compte per a elaborar el Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals
	314-05913/12
	Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment i els criteris que s’han seguit per a elaborar el Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals
	314-05914/12
	Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades per presumptes discriminacions sexistes en la selecció de personal per al Mobile World Congress del 2019
	314-05915/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions de discriminació sexista en la selecció de personal per al Mobile World Congress denunciades el 2019
	314-05916/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de denúncies per presumptes discriminacions sexistes en la selecció de personal per al Mobile World Congress del 2019 
que s’han intruït
	314-05917/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els fets denunciats per presumptes discriminacions sexistes en la selecció de personal per al Mobile World Congress del 2019 incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a la llei
	314-05918/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades per discriminacions sexistes en la selecció de personal per al Mobile World Congress del 2019
	314-05919/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar discriminacions sexistes en la selecció de personal per als congressos
	314-05920/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del Departament de Salut amb la cooperativa Pediatria dels Pirineus
	314-05921/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord del Departament de Salut amb l’Hospital Sant Joan de Déu per a oferir serveis sanitaris per mitjà de la cooperativa Pediatria dels Pirineus
	314-05922/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que el Departament de Salut paga a la cooperativa Pediatria dels Pirineus per la prestació de serveis sanitaris
	314-05923/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut per la cooperativa Pediatria dels Pirineus des de la seva creació
	314-05924/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es poden consultar públicament el pressupost, les contractacions i els serveis públics de la cooperativa Pediatria dels Pirineus
	314-05925/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a fer a complir la llei de transparència a la cooperativa Pediatria dels Pirineus
	314-05926/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels serveis prestats per la cooperativa Pediatria dels Pirineus per mitjà de l’Hospital Sant Joan de Déu
	314-05927/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de la cooperativa Pediatria dels Pirineus
	314-05928/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control pel Departament de Salut de les empreses que reben la major part d’ingressos del sector públic
	314-05929/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de transparència en la gestió, el control i la fiscalització de la cooperativa Pediatria dels Pirineus
	314-05930/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de construcció del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
	314-05931/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no han començat les obres del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
	314-05932/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de les obres de construcció del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
	314-05933/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació del procés de construcció del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) als representants dels treballadors
	314-05934/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no han començat les obres del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
	314-05935/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’empresa adjudicatària va renunciar a la construcció del nou centre d’atenció primària de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
	314-05936/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys soferts pel castell de Castelló de Farfanya (Noguera) a causa d’un temporal de pluges a l’octubre del 2019
	314-05937/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els presidents i primers ministres als quals el president de la Generalitat i el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència han adreçat cartes
	314-05938/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les respostes rebudes a les cartes adreçades pel president de la Generalitat i el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
a diversos presidents i primers ministres
	314-05939/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va fer un aixecament judicial de les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses
	314-05940/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van instruir diligències prèvies per les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses
	314-05941/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on són les restes humanes descobertes en la prospecció del golf de Roses i sobre les diligències judicials ordenades
	314-05942/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme i el responsable que van coordinar la recollida i el lliurament de les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses
	314-05943/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la policia va fer una inspecció ocular de les restes humanes trobades en la prospecció del golf de Roses
	314-05944/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units






