
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reversió del trans-
vasament Siurana-Riudecanyes
311-00242/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del ritme 
d’execució de les transferències del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies del novembre del 2017
311-00243/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge que re-
presenten els ajuts per a finançar les actuacions de prevenció d’incendis sobre el 
total de les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
311-00244/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la superfície forestal 
que preveu condicionar per a prevenir els incendis forestals a les urbanitzacions i 
els nuclis de població en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres 
que els envolta
311-00245/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració tècnica 
de la incidència dels ajuts en l’estat de conservació de les franges perimetrals i els 
resultats relatius als incendis
311-00246/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per 
a incrementar la superfície tractada de les franges perimetrals de les urbanitzacions
311-00247/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat d’incre-
mentar el pressupost per a prevenir els incendis forestals pel que fa a les franges 
perimetrals de les urbanitzacions
311-00248/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entitats públiques 
que participen en els projectes Miticap i Rescap
311-00249/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les autoritats del 
Parc Natural del Cap de Creus han emès algun informe tècnic amb relació als pro-
jectes Miticap i Rescap
311-00250/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 18
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com els 
projectes Miticap i Rescap interfereixen en el compliment de la resolució relativa a 
l’extracció de corall a la costa gironina
311-00251/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració i el grau 
d’implicació del sector pesquer en els projectes Miticap i Rescap
311-00252/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els mètodes que 
s’usaran per a la preservació de les gorgònies en els projectes Miticap i Rescap són 
supervisats per tècnics especialistes
311-00253/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la zona on va començar 
l’incendi del 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bombers 
de la Generalitat
311-00254/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es pot 
incendiar un edifici que comparteix recinte amb un parc de bombers
311-00255/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la companyia d’asse-
gurances que cobria les instal·lacions i el contingut que es van incendiar a la seu 
central dels Bombers de la Generalitat
311-00256/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de despat-
xos incendiats el 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bom-
bers de la Generalitat
311-00257/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de vehicles 
d’extinció ràpida que hi ha a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
311-00258/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de vehicles 
d’extinció d’activació ràpida disponibles durant l’incendi de les instal·lacions de la 
seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00259/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no hi 
havia vehicles d’extinció d’activació ràpida a les instal·lacions de la seu central dels 
Bombers de la Generalitat en el moment de l’incendi
311-00260/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de sistemes 
de detecció d’incendis o d’alarma a les instal·lacions de la seu central dels Bombers 
de la Generalitat
311-00261/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’equips 
i sistemes de protecció contra incendis a les instal·lacions de la seu central dels 
Bombers de la Generalitat
311-00262/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de vigilància en 
l’accés a les instal·lacions de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis
311-00263/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 26
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control automàtic 
d’accés a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00264/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions de les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00265/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la 
gestió del registre documental de les instal·lacions de la seu central dels Bombers 
de la Generalitat
311-00266/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la 
verificació de les mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels 
Bombers de la Generalitat
311-00267/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el treball a les instal-
lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat amb alguna entitat col·la-
boradora de l’Administració
311-00268/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’alguna 
instrucció tècnica complementària del Reglament tècnic de prevenció i extinció 
d’incendis
311-00269/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data del darrer in-
forme de verificació de mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central 
dels Bombers de la Generalitat
311-00270/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organització per l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos per a personal formador de se-
guretat privada en actiu
311-00271/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organització per l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos de reciclatge per a personal do-
cent de centres de seguretat privada
311-00272/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats formati-
ves impulsades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per al 2017 i el 2018
311-00273/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors 
tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a cada comarca
311-00274/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
en els centres residencials d’acció educativa a cada comarca
311-00275/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballa-
dors de l’àmbit penitenciari que estan en règim d’interinitat
311-00276/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 33
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballa-
dors de l’àmbit penitenciari de més de cinquanta anys
311-00277/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’expedients 
pendents de tramitar a cada jutjat
311-00278/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la ràtio de personal per 
expedients tramitats a cada jutjat
311-00279/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici dels tràmits amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a construir el centre obert de la Zona Franca, de 
Barcelona
311-00280/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi per a definir 
els usos d’un nou centre per a dones i preventius a la Zona Franca, de Barcelona
311-00281/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits fets amb el 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a instal·lar sistemes de videoconferència 
per a facilitar el treball dels advocats amb els presos preventius
311-00282/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de transport 
per als treballadors de la presó Model que s’han de traslladar a altres centres pe-
nitenciaris
311-00283/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la licitació del servei 
de transport de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1 i 2 i Quatre Camins
311-00284/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha treballadors 
que han deixat de cobrar les despeses del transport públic fins al lloc de treball
311-00285/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del Pac-
te del Grup de Treball del Personal Penitenciari Dependent de la Mesa Sectorial del 
Personal de l’Administració i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats 
de dependències de l’àmbit penitenciari
311-00286/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions fetes amb 
relació al transport al Centre Penitenciari Puig de les Basses
311-00287/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de trasllats 
d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
311-00288/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds 
de trasllat d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
311-00289/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·lici-
tuds de trasllat d’interns a presons catalanes que s’han autoritzat del 2015 ençà
311-00290/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 40
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·lici-
tuds de trasllat d’interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
311-00291/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rescat de la conces-
sió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
311-00292/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen de l’incendi a 
la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
311-00293/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la documentació que 
hi havia als despatxos destruïts en l’incendi de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat del 8 de març de 2018
311-00294/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual cinc 
directius de Ferrocarrils de la Generalitat cobren un salari superior al d’un conseller
311-00295/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 43

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació relativa a les línies 
elèctriques amb conductors desprotegits en zones de protecció d’ocells
314-00745/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a la fiscalia de la do-
cumentació relativa a les línies elèctriques amb conductors desprotegits en zones 
de protecció d’ocells
314-00746/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments per a millorar les 
torres de les línies elèctriques en zones de protecció d’ocells
314-00747/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells electrocutats 
els darrers tres anys
314-00748/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells protegits morts 
per electrocució en línies elèctriques
314-00749/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en les línies elèctri-
ques per a evitar la mort d’ocells protegits
314-00750/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incendis forestals provocats 
per l’electrocució d’ocells
314-00751/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis amb les companyies 
elèctriques per a evitar l’electrocució d’ocells
314-00752/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la investigació de les 
causes de l’incendi que es va produir el 8 de març a la seu central dels Bombers 
de la Generalitat
314-00753/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de documentació arran 
de l’incendi que es va produir el 8 de març a la seu central dels Bombers de la Ge-
neralitat
314-00754/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis públics que no tenen 
detectors de fum
314-00755/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat 
a Osona
314-00756/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de tuberculosi 
que s’han registrat a Osona
314-00757/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de tuberculosi detectats 
a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga
314-00758/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de l’empresa d’Osona 
on s’han detectat els casos de tuberculosi pulmonar
314-00759/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones a qui s’està 
fent un seguiment per cohabitació amb malalts de tuberculosi pulmonar a Osona
314-00760/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Servei 
de Vigilància Epidemiològica de la Catalunya Central arran del brot de tuberculosi 
pulmonar detectat a Osona
314-00761/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Servei 
de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics de la Sub-direc-
ció General de Vigilància arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00762/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de comunicació adop-
tades a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga per a informar sobre el brot de 
tuberculosi pulmonar
314-00763/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls epidemiològics que es 
fan arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00764/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de control sobre el brot 
de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00765/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació a la cartera de ser-
veis del Servei Català de la Salut dels dispositius de monitoratge continu de glucosa 
per a persones amb diabetis de tipus 1
314-00766/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als metges 
de la incorporació a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut dels dispo-
sitius de monitoratge continu de glucosa per a persones amb diabetis de tipus 1
314-00767/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris dels metges per a recep-
tar dispositius de monitoratge continu de glucosa a persones amb diabetis de tipus 1
314-00768/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tenir una reunió amb 
la Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
314-00769/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un procés 
participatiu entre els membres del Consorci del Besòs sobre la conservació de les 
Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-00770/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar el Pla direc-
tor urbanístic de delimitació i ordenació del Front Litoral - Tres Xemeneies tenint en 
compte els treballs del Pla director urbanístic metropolità i el Pla estratègic metro-
polità de Barcelona
314-00771/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions previstes per a or-
denar la zona litoral de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-00772/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del ritme d’execució 
de les transferències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del no-
vembre del 2017
314-00773/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge que representen els 
ajuts per a finançar les actuacions de prevenció d’incendis sobre el total de les ac-
tuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
314-00774/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície forestal que preveu 
condicionar per a prevenir els incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de 
població en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta
314-00775/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració tècnica de la incidèn-
cia dels ajuts en l’estat de conservació de les franges perimetrals i els resultats re-
latius als incendis
314-00776/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a incre-
mentar la superfície tractada de les franges perimetrals de les urbanitzacions
314-00777/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’incrementar el pres-
supost per a prevenir els incendis forestals pel que fa a les franges perimetrals de 
les urbanitzacions
314-00778/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats públiques que partici-
pen en els projectes Miticap i Rescap
314-00779/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 65
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les autoritats del Parc Natural 
del Cap de Creus han emès algun informe tècnic amb relació als projectes Miticap 
i Rescap
314-00780/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com els projectes Miti-
cap i Rescap interfereixen en el compliment de la resolució relativa a l’extracció de 
corall a la costa gironina
314-00781/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i el grau d’implica-
ció del sector pesquer en els projectes Miticap i Rescap
314-00782/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mètodes que s’usaran per a 
la preservació de les gorgònies en els projectes Miticap i Rescap són supervisats 
per tècnics especialistes
314-00783/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la zona on va començar l’incendi del 
8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00784/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es pot incendiar 
un edifici que comparteix recinte amb un parc de bombers
314-00785/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la companyia d’assegurances que 
cobria les instal·lacions i el contingut que es van incendiar a les instal·lacions de la 
seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00786/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de despatxos incendiats el 
8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00787/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles d’extinció 
d’activació ràpida que hi ha a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de 
la Generalitat
314-00788/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles d’extinció 
d’activació ràpida disponibles durant l’incendi de les instal·lacions de la seu central 
dels Bombers de la Generalitat
314-00789/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no hi havia vehi-
cles d’extinció d’activació ràpida a les instal·lacions de la seu central dels Bombers 
de la Generalitat en el moment de l’incendi
314-00790/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de sistemes de detec-
ció d’incendis o d’alarma a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
314-00791/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’equips i sistemes de 
protecció contra incendis a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
314-00792/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de vigilància en l’accés a 
les instal·lacions de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis
314-00793/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control automàtic d’accés a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00794/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de les instal·lacions 
de la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00795/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la gestió del regis-
tre documental de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00796/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la verificació de 
les mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
314-00797/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data del darrer informe de veri-
ficació de mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels Bombers 
de la Generalitat
314-00798/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball a les instal·lacions de la 
seu central dels Bombers de la Generalitat amb alguna entitat col·laboradora de 
l’Administració
314-00799/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna instrucció tèc-
nica complementària del Reglament tècnic de prevenció i extinció d’incendis
314-00800/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització per l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya de cursos per a personal formador de seguretat pri-
vada en actiu
314-00801/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització per l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya de cursos de reciclatge per a personal docent de cen-
tres de seguretat privada
314-00802/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats formatives impulsades 
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per al 2017 i el 2018
314-00803/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors tutelats per 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a cada comarca
314-00804/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places en els centres 
residencials d’acció educativa a cada comarca
314-00805/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’àm-
bit penitenciari que estan en règim d’interinitat
314-00806/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’àm-
bit penitenciari de més de cinquanta anys
314-00807/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients pendents 
de tramitar a cada jutjat
314-00808/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de personal per expedients 
tramitats a cada jutjat
314-00809/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici dels tràmits amb l’Ajunta-
ment de Barcelona per a construir el centre obert de la Zona Franca, de Barcelona
314-00810/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a definir els usos d’un 
nou centre per a dones i preventius a la Zona Franca, de Barcelona
314-00811/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits fets amb el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona per a instal·lar sistemes de videoconferència per a facilitar 
el treball dels advocats amb els presos preventius
314-00812/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de transport per als tre-
balladors de la presó Model que s’han de traslladar a altres centres penitenciaris
314-00813/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del servei de transport 
de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1 i 2 i Quatre Camins
314-00814/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha treballadors que han deixat 
de cobrar les despeses del transport públic fins al lloc de treball
314-00815/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pacte del Grup 
de Treball del Personal Penitenciari Dependent de la Mesa Sectorial del Personal 
de l’Administració i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de de-
pendències de l’àmbit penitenciari
314-00816/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb relació al 
transport al Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-00817/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trasllats d’interns a 
presons catalanes del 2015 ençà
314-00818/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de trasllat 
d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
314-00819/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de trasllat 
d’interns a presons catalanes que s’han autoritzat del 2015 ençà
314-00820/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 87
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de trasllat 
d’interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
314-00821/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la concessió privada 
de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix pel Departament de la Vicepresi-
dència i d’Economia i Hisenda
314-00822/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la concessió priva-
da de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat
314-00823/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els grups parlamentaris Repu-
blicà i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent han sol·licitat alguna 
partida pressupostària per al rescat de la concessió privada de l’explotació de les 
línies Trambesòs i Trambaix
314-00824/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de rescatar la concessió 
privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
314-00825/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del rescat de la concessió 
privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
314-00826/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen de l’incendi a la seu central 
dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
314-00827/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació que hi havia als 
despatxos destruïts en l’incendi de la seu central dels Bombers de la Generalitat 
del 8 de març de 2018
314-00828/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de selecció de les per-
sones encarregades de les sessions i els tallers del curs adreçat als nous diputats 
de la dotzena legislatura
314-00829/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Parlament en el 
curs adreçat als nous diputats de la dotzena legislatura
314-00830/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de pluralisme polític en la 
selecció de les persones encarregades de les sessions i els tallers del curs adreçat 
als nous diputats de la dotzena legislatura
314-00831/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adequar el sou de di-
versos directius al nivell salarial dels consellers
314-00832/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual diversos directius 
continuen cobrant més que un conseller
314-00833/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 96
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del reglament sobre 
la limitació del sou dels càrrecs directius
314-00834/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació dels sous de diversos 
directius en el Portal de la Transparència de la Generalitat
314-00835/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no publica en el 
Portal de la Transparència el sou de diversos directius
314-00836/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la immobilització del vaixell de Pro-
activa Open Arms per les autoritats italianes
314-00837/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en contacte amb els 
responsables de Proactiva Open Arms per a interessar-se per la immobilització del 
seu vaixell a Itàlia
314-00838/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb el Govern 
de l’Estat amb relació a la immobilització del vaixell de Proactiva Open Arms per 
les autoritats italianes
314-00839/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb organitzacions 
que acompleixen tasques humanitàries de rescat d’immigrants a la Mediterrània
314-00840/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 102
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
reversió del transvasament Siurana-Riudecanyes
311-00242/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té pensat el Govern de la Generalitat i l’ACA revertir el transvasament Siura-

na-Riudecanyes com demanen diverses entitats ecologistes?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la justificació del ritme d’execució de les transferències del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del novembre  
del 2017
311-00243/12

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

La información del Informe Mensual de Ejecución presupuestaria correspondi-
ente al mes de noviembre de 2017, señala que el gasto en transferencias corrientes 
por parte del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies era, en ese momento, 
78,4 millones de euros inferior a la de 2016.
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Según el documento, esta diferencia se debe al menor ritmo de ejecución de las 
transferencias al SOC, a los entes locales y a los centros especiales de trabajo.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la justificación del Departament para este menor ritmo de ejecución 

de las transferencias en cada uno de estos casos?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge que representen els ajuts per a finançar les actuacions 
de prevenció d’incendis sobre el total de les actuacions del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
311-00244/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Amb la imminència de la primavera i el bon temps es dóna inici a l’etapa prèvia 
a l’època de major risc d’incendis forestals. Fa uns dies es va publicar la resolució 
per la qual es convoquen els ajuts, per l’any 2018, per incentivar les mesures de pre-
venció d’incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població situats en 
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

La Llei 5/2003 insta a la Generalitat a incloure un programa de subvencions per 
a l’acompliment de les disposicions de la dita llei, per la qual cosa el DARP preveu 
una partida pressupostària de mig milió d’euros per a l’any 2018. Aquests ajuts fi-
nancen parcialment les actuacions de prevenció d’incendis i s’atorguen des de l’any 
2005.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge representen aquests ajuts respecte de la despesa total de les 

actuacions aprovades?

Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
superfície forestal que preveu condicionar per a prevenir els incendis 
forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població en terrenys 
forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta
311-00245/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Amb la inminència de la primavera i el bon temps es dóna inici a l’etapa prèvia 
a l’època de major risc d’incendis forestals. Fa uns dies es va publicar la resolució 
per la qual es convoquen els ajuts, per l’any 2018, per incentivar les mesures de pre-
venció d’incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població situats en 
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

La Llei 5/2003 insta a la Generalitat a incloure un programa de subvencions per 
a l’acompliment de les disposicions de la dita llei, per la qual cosa el DARP preveu 
una partida pressupostària de mig milió d’euros per a l’any 2018. Aquests ajuts fi-
nancen parcialment les actuacions de prevenció d’incendis i s’atorguen des de l’any 
2005.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina superfície forestal es preveu condicionar? Quin percentatge de superfí-

cie suposa respecte la superfície total que suposa la franja de 500 metres al voltant 
de les urbanitzacions que ho requereixen, segons la legislació vigent?

Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració tècnica de la incidència dels ajuts en l’estat de conservació 
de les franges perimetrals i els resultats relatius als incendis
311-00246/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

Amb la inminència de la primavera i el bon temps es dóna inici a l’etapa prèvia 
a l’època de major risc d’incendis forestals. Fa uns dies es va publicar la resolució 
per la qual es convoquen els ajuts, per l’any 2018, per incentivar les mesures de pre-
venció d’incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població situats en 
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

La Llei 5/2003 insta a la Generalitat a incloure un programa de subvencions per 
a l’acompliment de les disposicions de la dita llei, per la qual cosa el DARP preveu 
una partida pressupostària de mig milió d’euros per a l’any 2018. Aquests ajuts fi-
nancen parcialment les actuacions de prevenció d’incendis i s’atorguen des de l’any 
2005.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Respecte als darrers 4 anys, s’ha fet una valoració tècnica de la incidència 

d’aquests ajuts en relació a l’estat de conservació de les franges perimetrals i els 
resultats pel que fa a incendis? S’ha reduït el risc d’incendis o de les seves conse-
qüències?

Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a incrementar la superfície tractada de les 
franges perimetrals de les urbanitzacions
311-00247/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Amb la inminència de la primavera i el bon temps es dóna inici a l’etapa prèvia 
a l’època de major risc d’incendis forestals. Fa uns dies es va publicar la resolució 
per la qual es convoquen els ajuts, per l’any 2018, per incentivar les mesures de pre-
venció d’incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població situats en 
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

La Llei 5/2003 insta a la Generalitat a incloure un programa de subvencions per 
a l’acompliment de les disposicions de la dita llei, per la qual cosa el DARP preveu 
una partida pressupostària de mig milió d’euros per a l’any 2018. Aquests ajuts fi-
nancen parcialment les actuacions de prevenció d’incendis i s’atorguen des de l’any 
2005.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures preveu el Departament per augmentar la quantitat de superfí-

cie tractada de les franges perimetrals de les urbanitzacions de tot Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
necessitat d’incrementar el pressupost per a prevenir els incendis 
forestals pel que fa a les franges perimetrals de les urbanitzacions
311-00248/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Amb la inminència de la primavera i el bon temps es dóna inici a l’etapa prèvia 
a l’època de major risc d’incendis forestals. Fa uns dies es va publicar la resolució 
per la qual es convoquen els ajuts, per l’any 2018, per incentivar les mesures de pre-
venció d’incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població situats en 
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

La Llei 5/2003 insta a la Generalitat a incloure un programa de subvencions per 
a l’acompliment de les disposicions de la dita llei, per la qual cosa el DARP preveu 
una partida pressupostària de mig milió d’euros per a l’any 2018. Aquests ajuts fi-
nancen parcialment les actuacions de prevenció d’incendis i s’atorguen des de l’any 
2005.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera necessari augmentar el pressupost destinat a la prevenció d’incendis 

forestals pel que fa a les franges perimetrals de les urbanitzacions?

Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
entitats públiques que participen en els projectes Miticap i Rescap
311-00249/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 1871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputat 

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

Diversos estudis de la comunitat científica ens adverteixen de la situació compro-
mesa de les poblacions de gorgònies als nostres fons marins. I és que aquestes po-
blacions de corall vermell són una riquesa natural bàsica per als ecosistemes marins.

Concretament a la zona del Cap de Creus es preveuen dos projectes, finançats 
amb fons europeus, relacionats amb la millora del fons marí, el Miticap i el Rescap, 
on treballaran les confraries de pescadors i l’Institut de Ciències del Mar.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines entitas públiques participen en aquests projectes i de quina manera? De 

quina manera col·labora la Generalitat en aquests projectes? Quin cost econòmic es 
preveu i a càrrec de quina partida pressupostària?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Alfonso Sánchez Fisac, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les 
autoritats del Parc Natural del Cap de Creus han emès algun informe 
tècnic amb relació als projectes Miticap i Rescap
311-00250/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 1872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputat 

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

Diversos estudis de la comunitat científica ens adverteixen de la situació compro-
mesa de les poblacions de gorgònies als nostres fons marins. I és que aquestes po-
blacions de corall vermell són una riquesa natural bàsica per als ecosistemes marins.

Concretament a la zona del Cap de Creus es preveuen dos projectes, finançats 
amb fons europeus, relacionats amb la millora del fons marí, el Miticap i el Rescap, 
on treballaran les confraries de pescadors i l’Institut de Ciències del Mar.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Les autoritats del Parc Natural del Cap de Creus han emès informe tècnic en 

relació a aquests projectes? Quina és la situació de conservació del fons marí del 
Parc Natural del Cap de Creus? Quines expectatives preveuen els responsables tèc-
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nics del Parc en relació a les colònies de corall? Quina serà l’afectació d’aquests pro-
jectes a la gestió del Parc?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Alfonso Sánchez Fisac, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manera com els projectes Miticap i Rescap interfereixen en el 
compliment de la resolució relativa a l’extracció de corall a la costa 
gironina
311-00251/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 1873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputat 

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

Diversos estudis de la comunitat científica ens adverteixen de la situació compro-
mesa de les poblacions de gorgònies als nostres fons marins. I és que aquestes po-
blacions de corall vermell són una riquesa natural bàsica per als ecosistemes marins.

Concretament a la zona del Cap de Creus es preveuen dos projectes, finançats 
amb fons europeus, relacionats amb la millora del fons marí, el Miticap i el Rescap, 
on treballaran les confraries de pescadors i l’Institut de Ciències del Mar.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– De quina manera aquests projectes interfereixen al compliment de la resolu-

ció aprovada durant l’onzena legislatura en relació a l’extracció de corall a la costa 
gironina?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Alfonso Sánchez Fisac, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la col·laboració i el grau d’implicació del sector pesquer en els 
projectes Miticap i Rescap
311-00252/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 1874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputat 

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

Diversos estudis de la comunitat científica ens adverteixen de la situació compro-
mesa de les poblacions de gorgònies als nostres fons marins. I és que aquestes po-
blacions de corall vermell són una riquesa natural bàsica per als ecosistemes marins.

Concretament a la zona del Cap de Creus es preveuen dos projectes, finançats 
amb fons europeus, relacionats amb la millora del fons marí, el Miticap i el Rescap, 
on treballaran les confraries de pescadors i l’Institut de Ciències del Mar.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de col·laboració i quin grau d’implicació existeix per part del sector 

pesquer? I de les autoritzacions per extraure corall?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Alfonso Sánchez Fisac, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els 
mètodes que s’usaran per a la preservació de les gorgònies en els 
projectes Miticap i Rescap són supervisats per tècnics especialistes
311-00253/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 1875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputat 

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

Diversos estudis de la comunitat científica ens adverteixen de la situació compro-
mesa de les poblacions de gorgònies als nostres fons marins. I és que aquestes po-
blacions de corall vermell són una riquesa natural bàsica per als ecosistemes marins.

Concretament a la zona del Cap de Creus es preveuen dos projectes, finançats 
amb fons europeus, relacionats amb la millora del fons marí, el Miticap i el Rescap, 
on treballaran les confraries de pescadors i l’Institut de Ciències del Mar.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Els mètodes que s’utilitzaran per a la preservació de les gorgònies són supervi-

sats per tècnics especialistes? Quins mètodes de treball concrets es preveuen? Exis-
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teix alguna previsió d’establir controls per a la correcta conservació o recuperació 
del fons marí per part de la Generalitat?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Alfonso Sánchez Fisac, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la zona 
on va començar l’incendi del 8 de març de 2018 a les instal·lacions de 
la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00254/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿En qué zona comenzó el incendio y qué zonas han quedado totalmente des-

truidas?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual es pot incendiar un edifici que comparteix recinte amb un 
parc de bombers
311-00255/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Cómo se explica que pueda arder una edificación que comparte recinto con 

un parque de bomberos?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
companyia d’assegurances que cobria les instal·lacions i el contingut 
que es van incendiar a la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00256/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– En el momento del incendio, ¿en qué compañía de seguros estaban aseguradas 

las instalaciones que resultaron incendiadas y su contenido?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de despatxos incendiats el 8 de març de 2018 a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00257/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
¿Cuántos despachos fueron devastados por el incendio? Solicitamos la relación 

de personas titulares de los despachos afectados.

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de vehicles d’extinció ràpida que hi ha a les instal·lacions  
de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00258/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Cuántos vehículos de extinción de activación rápida suele haber en estas ins-

talaciones?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de vehicles d’extinció d’activació ràpida disponibles durant 
l’incendi de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
311-00259/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Cuántos vehículos de extinción de activación rápida se encontraban disponi-

bles en las instalaciones la noche del incendio?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
motiu pel qual no hi havia vehicles d’extinció d’activació ràpida a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat en el 
moment de l’incendi
311-00260/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– En caso de que no se encontrara en las instalaciones ningún vehículo de extin-

ción de activación rápida en el momento del incendio, ¿cuál es la causa?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència de sistemes de detecció d’incendis o d’alarma a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00261/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Existen sistemas de detección de incendios o de alarma en el edificio donde 

ocurrió el citado incendio?
– En caso afirmativo, ¿en qué consisten estos sistemas de detección de incendios? 

¿Qué explicación hay para justificar que el incendio se propagase tan rápidamente?
– En caso negativo, ¿las oficinas que se encuentran en el edificio siniestrado cum-

plen todas las normas sobre prevención de incendios?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’equips i sistemes de protecció contra incendis a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00262/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
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– ¿Hay en las instalaciones del Parque equipos y sistemas de protección contra 
incendios? ¿En qué consisten? ¿Cuándo se realizó la última revisión de su manteni-
miento?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei 
de vigilància en l’accés a les instal·lacions de la Direcció General de 
Prevenció i Extinció d’Incendis
311-00263/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– Las instalaciones de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incen-

dios, ¿tiene servicio de vigilancia en el acceso al recinto?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
control automàtic d’accés a les instal·lacions de la seu central dels 
Bombers de la Generalitat
311-00264/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Tienen las instalaciones del Parque control automático de acceso?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
inspeccions de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
311-00265/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Se realizan revisiones periódicas o inspecciones de las instalaciones del Par-

que y, en concreto, de la zona de oficinas? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuándo se rea-
lizó la última revisión?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable de la gestió del registre documental de les instal·lacions 
de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00266/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Quién es el titular responsable de la gestión del registro documental de las 

instalaciones?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable de la verificació de les mesures de seguretat a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00267/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Quién es el titular responsable en el ámbito de la verificación de medidas de 

seguridad?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el treball 
a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat 
amb alguna entitat col·laboradora de l’Administració
311-00268/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– En las instalaciones del Parque de Bomberos, ¿trabajan con alguna entidad co-

laboradora de la Administración? En caso afirmativo, ¿cuál de ellas?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’alguna instrucció tècnica complementària del 
Reglament tècnic de prevenció i extinció d’incendis
311-00269/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
¿Existe alguna instrucción técnica complementaria al Reglamento Técnico de 

Prevención y Extinción de Incendios? En caso afirmativo, solicitamos copia de la 
última instrucción dictada por el Conseller de Interior o persona responsable de  
la misma, con inclusión de la fecha en que se realizó.

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
del darrer informe de verificació de mesures de seguretat a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00270/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿En qué fecha se realizó por última vez el informe de verificación de medidas 

de seguridad?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’organització per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 
cursos per a personal formador de seguretat privada en actiu
311-00271/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y durante los años 

2014 a 2017, ambos incluidos.



BOPC 48
29 de març de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 31 

– ¿Ha organizado cursos de formación destinados a personal formador de se-
guridad privada en activo con el objetivo de capacitarlos en técnicas y habilidades 
pedagógicas?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’organització per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 
cursos de reciclatge per a personal docent de centres de seguretat 
privada
311-00272/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y durante los años 

2014 a 2017, ambos incluidos.
– ¿Ha organizado cursos de reciclaje para responsables y personal docente de 

centros de formación en seguridad privada?
En caso afirmativo, ¿cuál es el contenido de los cursos y las horas lectivas de las 

que constan? ¿Cuál es el coste de los cursos realizados? Se solicita la información 
desglosada por cada año referido.

– En caso negativo, ¿cuándo tiene previsto el Ispc organizar estos cursos? ¿Qué 
presupuesto está previsto destinar a los mismos?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
activitats formatives impulsades per l’Institut de Seguretat Pública  
de Catalunya per al 2017 i el 2018
311-00273/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las reuniones que el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña ha 

mantenido durante el año 2016 con diferentes sectores del ámbito de la seguridad 
privada, tanto centros de formación como empresas y asociaciones de directivos, 
para definir las actividades formativas más urgentes.

– ¿Qué actividades formativas se decidieron impulsar para los años 2017 y 2018? 
¿Se ha impulsado alguna de estas actividades?

– En caso afirmativo, ¿cuál ha sido su contenido y su coste?
– En caso negativo, ¿cuál es el motivo?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència a cada comarca
311-00274/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de menores tutelados por la Dirección General de Atención 

a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en cada comarca?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places en els centres residencials d’acció educativa  
a cada comarca
311-00275/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de plazas en los Centros Residenciales de Acción Educativa 

(CRAE) en cada comarca?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de treballadors de l’àmbit penitenciari que estan en règim 
d’interinitat
311-00276/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos trabajadores del ámbito penitenciario están en régimen de interini-

dad, tanto en el área de vigilancia como en el de tratamiento? ¿Cuál es el porcentaje 
de estos respecto al total de trabajadores?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de treballadors de l’àmbit penitenciari de més de cinquanta 
anys
311-00277/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
¿Cuál es el número de trabajadores de la plantilla del ámbito penitenciario que 

tiene, actualmente, más de 50 años? Se solicita la información desglosada por las 
áreas de tratamiento y vigilancia y por cada uno de los centros penitenciarios.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre  
el nombre d’expedients pendents de tramitar a cada jutjat
311-00278/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de expedientes pendientes de tramitar en cada juzgado de 

Cataluña?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la ràtio 
de personal per expedients tramitats a cada jutjat
311-00279/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la ratio de personal en cada uno de los juzgados de Cataluña respecto 

al volumen de expedientes tramitados?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici 
dels tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona per a construir el centre 
obert de la Zona Franca, de Barcelona
311-00280/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha iniciado el Departament de Justícia los trámites con el Ayuntamiento de 

Barcelona para la construcción del centro abierto de la Zona Franca de Barcelona?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi 
per a definir els usos d’un nou centre per a dones i preventius a la 
Zona Franca, de Barcelona
311-00281/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha realizado el Departament de Justícia el estudio para definir los usos de nu-

evo centro para mujeres y preventivos de la Zona Franca de Barcelona?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
tràmits fets amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a 
instal·lar sistemes de videoconferència per a facilitar el treball dels 
advocats amb els presos preventius
311-00282/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué trámites ha realizado el Departament de Justícia con el Ilustre Colegio de 

la Abogacía de Barcelona para instalar sistemas de videoconferencia con el objetivo 
de facilitar el trabajo de los abogados con los presos preventivos a raíz del cierre y 
traslado de los presos de la Modelo?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei 
de transport per als treballadors de la presó Model que s’han de 
traslladar a altres centres penitenciaris
311-00283/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué situación se encuentra el servicio de transporte que el Departament de 

Justícia garantizó a los trabajadores de la Modelo y ahora tienen que desplazarse a 
otros centros?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la licitació del servei de transport de Barcelona als centres 
penitenciaris Brians 1 i 2 i Quatre Camins
311-00284/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha preparado y publicado el Departament de Justícia la licitación del nuevo 

servicio de transporte desde Barcelona a Brians 1 y 2 y Quatre Camins? ¿En qué 
plazo prevé el Departament realizar la licitación? ¿Qué fecha tiene prevista el De-
partament el funcionamiento pleno de este servicio?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi 
ha treballadors que han deixat de cobrar les despeses del transport 
públic fins al lloc de treball
311-00285/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2014 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Con el cambio de sistema de transporte, ¿hay casos de empleados que hayan 

quedado sin derecho a cobrar los gastos de transporte público hasta sus centros de 
trabajo? En caso afirmativo, ¿cuál es el número total y las causas?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment del Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari 
Dependent de la Mesa Sectorial del Personal de l’Administració 
i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de 
dependències de l’àmbit penitenciari
311-00286/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación al «Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari dependent 

de la Mesa Sectorial del Personal de l’Administració i Tècnic, relatiu a les condi-
cions a aplicar en els trasllats de dependències de l’Àmbit Penitenciari», firmado el 
16 de junio de 2008, ¿en qué estado de cumplimiento se encuentra?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs



BOPC 48
29 de març de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 39 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
gestions fetes amb relació al transport al Centre Penitenciari Puig  
de les Basses
311-00287/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué gestiones ha realizado el Departament de Justícia en referencia al trans-

porte relacionado con el Centro Penitenciario Puig de les Basses?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de trasllats d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
311-00288/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación a los internos que están cumpliendo condena en otras comunida-

des autónomas, ¿cuántos traslados a prisiones catalanas se han realizado durante los 
años 2015, 2016, 2017 y el primer trimestre de 2018?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes  
del 2015 ençà
311-00289/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación a los internos que están cumpliendo condena en otras comunidades 

autónomas, ¿cuántas solicitudes de traslado a centros de prisiones catalanas ha habi-
do durante los años 2015, 2016, 2017 y el primer trimestre de 2018?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes que 
s’han autoritzat del 2015 ençà
311-00290/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación a los internos que están cumpliendo condena en otras comunidades 

autónomas, ¿cuántas solicitudes de traslado a prisiones catalanas se han tramitado y 
se han autorizado durante los años 2015, 2016, 2017 y el primer trimestre de 2018?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes 
pendents de proveir del 2017 ençà
311-00291/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación a los internos que están cumpliendo condena en otras comunidades 

autónomas, ¿cuántas solicitudes de traslado a prisiones catalanas están pendientes 
de proveer pertenecientes al año 2017 y el primer trimestre de 2018?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rescat 
de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i 
Trambaix
311-00292/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Economia de la Generalitat iniciar el rescat de la 

concessió privada per l’explotació de les línies Trambesós i Trambaix de la regió 
metropolitana de Barcelona.

Palau del Parlament, 19 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen 
de l’incendi a la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de 
març de 2018
311-00293/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 2090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Cuáles han sido las causas del origen del incendio ocurrido en esa fecha en 

dichas instalaciones?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
documentació que hi havia als despatxos destruïts en l’incendi de la 
seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
311-00294/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 2091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.



BOPC 48
29 de març de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 43 

– ¿Qué tipo de documentación se encontraba en los despachos que fueron des-
truidos por el incendio? ¿Cuánta ha sido destruida? ¿Estaba digitalizada?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual cinc directius de Ferrocarrils de la Generalitat cobren un 
salari superior al d’un conseller
311-00295/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu 5 directius i directives de Ferrocarrils de la Generalitat cobren 

un salari superior al d’un conseller o consellera?

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació 
relativa a les línies elèctriques amb conductors desprotegits en 
zones de protecció d’ocells
314-00745/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El Fiscal Delegat de Medi Ambient de Tarragona, Antoni Pelegrín, ha obert una 

investigació per esclarir si les companyies elèctriques o les administracions com-
pleixen o no les normatives que estableixen mesures per evitar la mort per electro-
cució d’aus que es posen a sobre de torres i cables de distribució.

Segons diversos informes la electrocució en línies elèctriques és una de les prin-
cipals causes de mort de diferents tipus d’aus en perill d’extinció.

Davant aquest fets: 
– Té la Generalitat la documentació sobre les línies elèctriques amb els conduc-

tors sense proteccions ubicats en zones de protecció d’aus? La pot fer pública?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a la 
fiscalia de la documentació relativa a les línies elèctriques amb 
conductors desprotegits en zones de protecció d’ocells
314-00746/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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 Fiscal Delegat de Medi Ambient de Tarragona, Antoni Pelegrín, ha obert una 

investigació per esclarir si les companyies elèctriques o les administracions com-
pleixen o no les normatives que estableixen mesures per evitar la mort per electro-
cució d’aus que es posen a sobre de torres i cables de distribució.

Segons diversos informes la electrocució en línies elèctriques és una de les prin-
cipals causes de mort de diferents tipus d’aus en perill d’extinció.

Davant aquest fets: 
– Ha entregat aquesta informació, i la resta d’informació reclamada, a la fiscalia 

tal com ha sol·licitat el propi fiscal?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments per 
a millorar les torres de les línies elèctriques en zones de protecció 
d’ocells
314-00747/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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 Fiscal Delegat de Medi Ambient de Tarragona, Antoni Pelegrín, ha obert una 

investigació per esclarir si les companyies elèctriques o les administracions com-
pleixen o no les normatives que estableixen mesures per evitar la mort per electro-
cució d’aus que es posen a sobre de torres i cables de distribució.

Segons diversos informes la electrocució en línies elèctriques és una de les prin-
cipals causes de mort de diferents tipus d’aus en perill d’extinció.

Davant aquest fets: 
– Ha enviat l’Administració Catalana requeriments a les empreses per millorar 

l’estat de les torres elèctriques?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells 
electrocutats els darrers tres anys
314-00748/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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 Fiscal Delegat de Medi Ambient de Tarragona, Antoni Pelegrín, ha obert una 

investigació per esclarir si les companyies elèctriques o les administracions com-
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pleixen o no les normatives que estableixen mesures per evitar la mort per electro-
cució d’aus que es posen a sobre de torres i cables de distribució.

Segons diversos informes la electrocució en línies elèctriques és una de les prin-
cipals causes de mort de diferents tipus d’aus en perill d’extinció.

Davant aquest fets: 
– Quin han estat el nombre d’electrocucions d’aus durant els darrers 3 anys?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells 
protegits morts per electrocució en línies elèctriques
314-00749/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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 Fiscal Delegat de Medi Ambient de Tarragona, Antoni Pelegrín, ha obert una 

investigació per esclarir si les companyies elèctriques o les administracions com-
pleixen o no les normatives que estableixen mesures per evitar la mort per electro-
cució d’aus que es posen a sobre de torres i cables de distribució.

Segons diversos informes la electrocució en línies elèctriques és una de les prin-
cipals causes de mort de diferents tipus d’aus en perill d’extinció.

Davant aquest fets: 
– Es disposa d’un inventari de les aus protegides que han mort per electrocucions 

en línies elèctriques?
– S’han comunicat aquests incidents al titular de la xarxa?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en 
les línies elèctriques per a evitar la mort d’ocells protegits
314-00750/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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 Fiscal Delegat de Medi Ambient de Tarragona, Antoni Pelegrín, ha obert una 

investigació per esclarir si les companyies elèctriques o les administracions com-
pleixen o no les normatives que estableixen mesures per evitar la mort per electro-
cució d’aus que es posen a sobre de torres i cables de distribució.

Segons diversos informes la electrocució en línies elèctriques és una de les prin-
cipals causes de mort de diferents tipus d’aus en perill d’extinció.

Davant aquest fets: 
– Té constància si les companyies han realitzar millores i actuacions per tal 

d’evitar noves morts d’aus protegides?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incendis 
forestals provocats per l’electrocució d’ocells
314-00751/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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 Fiscal Delegat de Medi Ambient de Tarragona, Antoni Pelegrín, ha obert una 

investigació per esclarir si les companyies elèctriques o les administracions com-
pleixen o no les normatives que estableixen mesures per evitar la mort per electro-
cució d’aus que es posen a sobre de torres i cables de distribució.

Segons diversos informes la electrocució en línies elèctriques és una de les prin-
cipals causes de mort de diferents tipus d’aus en perill d’extinció.

Davant aquest fets: 
– Té constància la Generalitat que s’hagi produït algun incendi forestal per 

aquesta causa?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis amb les 
companyies elèctriques per a evitar l’electrocució d’ocells
314-00752/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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 Fiscal Delegat de Medi Ambient de Tarragona, Antoni Pelegrín, ha obert una 

investigació per esclarir si les companyies elèctriques o les administracions com-
pleixen o no les normatives que estableixen mesures per evitar la mort per electro-
cució d’aus que es posen a sobre de torres i cables de distribució.

Segons diversos informes la electrocució en línies elèctriques és una de les prin-
cipals causes de mort de diferents tipus d’aus en perill d’extinció.

Davant aquest fets: 
– S’ha establer algun conveni de col·laboració amb les companyies elèctriques 

per resoldre aquesta situació?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la 
investigació de les causes de l’incendi que es va produir el 8 de març 
a la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00753/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 1791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– En quina fase es troba la investigació de les causes de l’incendi que es va pro-
duir el passat 8 de març a la Seu Central dels Bombers de Catalunya a Bellaterra?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de 
documentació arran de l’incendi que es va produir el 8 de març  
a la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00754/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 1792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Després de l’incendi produït el passat 8 de març a la Seu Central dels Bombers 

de Catalunya a Bellaterra s’ha de lamentar la pèrdua de documentació sensible?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis públics 
que no tenen detectors de fum
314-00755/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 1793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quants edificis públics, igual que l’annex de la Seu Central dels Bombers de 
Catalunya a Bellaterra incendiat el passat 8 de març, no compten amb detectors de 
fum?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya arran del brot 
de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00756/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona a inicis del mes de 

març de 2018, quines són les mesures que ha pres l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 2 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de tuberculosi que s’han registrat a Osona
314-00757/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quants casos de tuberculosi s’han registrat a la comarca d’Osona?

Palau del Parlament, 2 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
tuberculosi detectats a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga
314-00758/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– S’han detectat alguns casos de tuberculosi a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de 

Berga?

Palau del Parlament, 2 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment 
de l’empresa d’Osona on s’han detectat els casos de tuberculosi 
pulmonar
314-00759/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin seguiment es fa a l’empresa on s’han detectat els casos de tuberculosi pul-

monar a inicis del mes de març de 2018?

Palau del Parlament, 2 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones a qui s’està fent un seguiment per cohabitació amb malalts 
de tuberculosi pulmonar a Osona
314-00760/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– A quantes persones s’està fent el seguiment per possibles casos de contacte per 

cohabitació amb la malaltia arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona 
a inicis del mes de març de 2018?

Palau del Parlament, 2 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades pel Servei de Vigilància Epidemiològica de la Catalunya 
Central arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00761/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està prenent el Servei de Vigilància Epidemiològica de la Ca-

talunya Central arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona a inicis del 
mes de març de 2018?

Palau del Parlament, 2 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades pel Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i 
Programes Específics de la Sub-direcció General de Vigilància arran 
del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00762/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està portant a terme el Servei de Prevenció i Control de la 

Tuberculosi i Programes Específics de la Sub-direcció General de Vigilància ar-
ran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona a inicis del mes de març de 
2018?

Palau del Parlament, 2 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
comunicació adoptades a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga 
per a informar sobre el brot de tuberculosi pulmonar
314-00763/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures de comunicació s’han donat a l’àrea càrnia de Santa Eugènia 

de Berga, per tal de fer conèixer la possible malaltia als seus treballadors i en con-
seqüència a tots els familiars i persones del seu entorn, arran del brot de tuberculosi 
pulmonar detectat a Osona a inicis del mes de març de 2018?

Palau del Parlament, 2 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls 
epidemiològics que es fan arran del brot de tuberculosi pulmonar 
detectat a Osona
314-00764/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Quins són els controls epidemiològics que s’estan realitzant, arran del brot de 
tuberculosi pulmonar detectat a Osona a inicis del mes de març de 2018?

Palau del Parlament, 2 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de 
control sobre el brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00765/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina capacitat de control tenen sobre arran del brot de tuberculosi pulmonar 

detectat a Osona a inicis del mes de març de 2018?

Palau del Parlament, 2 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació  
a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut dels dispositius 
de monitoratge continu de glucosa per a persones amb diabetis de 
tipus 1
314-00766/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
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.
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El mes de febrer de 2018 el Govern ha informat que el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) ha decidit incorporar a la cartera de serveis els dispositius de monitoratge 
continu de glucosa per a les persones amb diabetis de tipus 1. Segons el Departa-
ment de Salut, en una primera fase els finançarà per a les persones que tenen diabe-
tis de tipus 1 i que són: menors de 7 anys, embarassades i persones prestadores de 
bomba d’insulina amb hipoglucèmia de repetició o desapercebuda. Segons la nota 
de premsa, aquesta mesura pot beneficiar prop de 800 persones a Catalunya poste-
riorment s’aniran incorporant els altres perfils de pacients inclosos en la priorització 
realitzada pels experts clínics.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Departament de Salut posar en marxa aquesta mesura? 

Quins són els motius que té el Govern per donar a conèixer aquesta mesura sense 
posar-la en marxa immediatament?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada als metges de la incorporació a la cartera de serveis del 
Servei Català de la Salut dels dispositius de monitoratge continu  
de glucosa per a persones amb diabetis de tipus 1
314-00767/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
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.

El mes de febrer de 2018 el Govern ha informat que el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) ha decidit incorporar a la cartera de serveis els dispositius de monitoratge 
continu de glucosa per a les persones amb diabetis de tipus 1. Segons el Departa-
ment de Salut, en una primera fase els finançarà per a les persones que tenen diabe-
tis de tipus 1 i que són: menors de 7 anys, embarassades i persones prestadores de 
bomba d’insulina amb hipoglucèmia de repetició o desapercebuda. Segons la nota 
de premsa, aquesta mesura pot beneficiar prop de 800 persones a Catalunya poste-
riorment s’aniran incorporant els altres perfils de pacients inclosos en la priorització 
realitzada pels experts clínics.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina informació s’ha traslladat als metges sobre la incorporació a la cartera 

de serveis dels dispositius de monitoratge continu de glucosa per a les persones amb 
diabetis de tipus 1? En cas que no se’ls hagi traslladat aquesta informació, quins són 
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els motius perquè el Govern ha anunciat aquesta mesura sense haver informat als 
metges?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris dels 
metges per a receptar dispositius de monitoratge continu de glucosa 
a persones amb diabetis de tipus 1
314-00768/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
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.

El mes de febrer de 2018 el Govern ha informat que el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) ha decidit incorporar a la cartera de serveis els dispositius de monitoratge 
continu de glucosa per a les persones amb diabetis de tipus 1. Segons el Departa-
ment de Salut, en una primera fase els finançarà per a les persones que tenen diabe-
tis de tipus 1 i que són: menors de 7 anys, embarassades i persones prestadores de 
bomba d’insulina amb hipoglucèmia de repetició o desapercebuda. Segons la nota 
de premsa, aquesta mesura pot beneficiar prop de 800 persones a Catalunya poste-
riorment s’aniran incorporant els altres perfils de pacients inclosos en la priorització 
realitzada pels experts clínics.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins criteris han de tenir en compte els metges per poder receptar els dispo-

sitius de monitoratge continu de glucosa per a les persones amb diabetis de tipus 1? 
Els metges han estat informats d’aquests criteris? Quan i com se’ls ha informat? En 
cas negatiu, perquè el Govern no ha informat als metges sobre els criteris a tenir en 
compte per receptar aquests dispositius?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
tenir una reunió amb la Plataforma per a la Conservació de les Tres 
Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-00769/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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 6 de febrer de 2018 la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la Ge-

neralitat de Catalunya va fer arribar a la Plataforma per a la Conservació de les Tres 
Xemeneies de Sant Adrià de Besòs el Document d’objectius, propòsits generals i 
avanç del PDU d’ordenació del Front Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies de 
Sant Adrià de Besòs.

La Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de 
Besòs ha fet arribar a la Generalitat un document d’aportacions. En aquestes apor-
tacions es demana la suspensió del procés actual de tramitació del PDU i l’obertura 
d’un autèntic procés de participació que defineixi el model de planejament.

Davant aquest fets: 
– Té prevista la Generalitat una reunió amb la Plataforma per a la Conservació 

de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs?

Palau del Parlament, 14 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar un procés participatiu entre els membres del Consorci del 
Besòs sobre la conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de 
Besòs (Barcelonès)
314-00770/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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-
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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 6 de febrer de 2018 la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la Ge-

neralitat de Catalunya va fer arribar a la Plataforma per a la Conservació de les Tres 
Xemeneies de Sant Adrià de Besòs el Document d’objectius, propòsits generals i 
avanç del PDU d’ordenació del Front Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies de 
Sant Adrià de Besòs.

La Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de 
Besòs ha fet arribar a la Generalitat un document d’aportacions. En aquestes apor-
tacions es demana la suspensió del procés actual de tramitació del PDU i l’obertura 
d’un autèntic procés de participació que defineixi el model de planejament.

Davant aquest fets: 
– Té previst la Generalitat impulsar un veritable procés de participació amb les 

entitats, els veïns i veïnes i els municipis que integren el Consorci del Besòs?

Palau del Parlament, 14 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar el Pla director urbanístic de delimitació i ordenació del 
Front Litoral - Tres Xemeneies tenint en compte els treballs del Pla 
director urbanístic metropolità i el Pla estratègic metropolità de 
Barcelona
314-00771/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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 6 de febrer de 2018 la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la Ge-

neralitat de Catalunya va fer arribar a la Plataforma per a la Conservació de les Tres 
Xemeneies de Sant Adrià de Besòs el Document d’objectius, propòsits generals i 
avanç del PDU d’ordenació del Front Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies de 
Sant Adrià de Besòs.

La Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de 
Besòs ha fet arribar a la Generalitat un document d’aportacions. En aquestes apor-
tacions es demana la suspensió del procés actual de tramitació del PDU i l’obertura 
d’un autèntic procés de participació que defineixi el model de planejament.
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Davant aquest fets: 
– Té previst la Generalitat impulsar el PDU d’ordenació del Front Litoral en 

l’àmbit de les Tres Xemeneies de Sant Adrià tenint presents els treballs del PGM 
(Pla director urbanístic metropolità) i el Pla estratègic metropolità de BCN?

Palau del Parlament, 14 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions 
previstes per a ordenar la zona litoral de les Tres Xemeneies de Sant 
Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-00772/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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 6 de febrer de 2018 la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la Ge-

neralitat de Catalunya va fer arribar a la Plataforma per a la Conservació de les Tres 
Xemeneies de Sant Adrià de Besòs el Document d’objectius, propòsits generals i 
avanç del PDU d’ordenació del Front Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies de 
Sant Adrià de Besòs.

La Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de 
Besòs ha fet arribar a la Generalitat un document d’aportacions. En aquestes apor-
tacions es demana la suspensió del procés actual de tramitació del PDU i l’obertura 
d’un autèntic procés de participació que defineixi el model de planejament.

Davant aquest fets: 
– Quines inversions té previstes la Generalitat realitzar en aquest àmbit sent el 

darrer espai d’ordenació del litoral de la zona del Besòs?

Palau del Parlament, 14 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del 
ritme d’execució de les transferències del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies del novembre del 2017
314-00773/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 1864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, 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.

La información del Informe Mensual de Ejecución presupuestaria correspondi-
ente al mes de noviembre de 2017, señala que el gasto en transferencias corrientes 
por parte del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies era, en ese momento, 
78,4 millones de euros inferior a la de 2016.

Según el documento, esta diferencia se debe al menor ritmo de ejecución de las 
transferencias al SOC, a los entes locales y a los centros especiales de trabajo.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la justificación del Departament para este menor ritmo de ejecución 

de las transferencias en cada uno de estos casos?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge que 
representen els ajuts per a finançar les actuacions de prevenció 
d’incendis sobre el total de les actuacions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
314-00774/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Amb la inminència de la primavera i el bon temps es dóna inici a l’etapa prèvia 
a l’època de major risc d’incendis forestals. Fa uns dies es va publicar la resolució 
per la qual es convoquen els ajuts, per l’any 2018, per incentivar les mesures de pre-
venció d’incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població situats en 
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

La Llei 5/2003 insta a la Generalitat a incloure un programa de subvencions per 
a l’acompliment de les disposicions de la dita llei, per la qual cosa el DARP preveu 
una partida pressupostària de mig milió d’euros per a l’any 2018. Aquests ajuts fi-
nancen parcialment les actuacions de prevenció d’incendis i s’atorguen des de l’any 
2005.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin percentatge representen aquests ajuts respecte de la despesa total de les 
actuacions aprovades?

Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície forestal 
que preveu condicionar per a prevenir els incendis forestals a les 
urbanitzacions i els nuclis de població en terrenys forestals o dins la 
franja de cinc-cents metres que els envolta
314-00775/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Amb la inminència de la primavera i el bon temps es dóna inici a l’etapa prèvia 
a l’època de major risc d’incendis forestals. Fa uns dies es va publicar la resolució 
per la qual es convoquen els ajuts, per l’any 2018, per incentivar les mesures de pre-
venció d’incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població situats en 
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

La Llei 5/2003 insta a la Generalitat a incloure un programa de subvencions per 
a l’acompliment de les disposicions de la dita llei, per la qual cosa el DARP preveu 
una partida pressupostària de mig milió d’euros per a l’any 2018. Aquests ajuts fi-
nancen parcialment les actuacions de prevenció d’incendis i s’atorguen des de l’any 
2005.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina superfície forestal es preveu condicionar? Quin percentatge de superfí-

cie suposa respecte la superfície total que suposa la franja de 500 metres al voltant 
de les urbanitzacions que ho requereixen, segons la legislació vigent?

Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració tècnica 
de la incidència dels ajuts en l’estat de conservació de les franges 
perimetrals i els resultats relatius als incendis
314-00776/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Amb la inminència de la primavera i el bon temps es dóna inici a l’etapa prèvia 
a l’època de major risc d’incendis forestals. Fa uns dies es va publicar la resolució 
per la qual es convoquen els ajuts, per l’any 2018, per incentivar les mesures de pre-
venció d’incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població situats en 
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

La Llei 5/2003 insta a la Generalitat a incloure un programa de subvencions per 
a l’acompliment de les disposicions de la dita llei, per la qual cosa el DARP preveu 
una partida pressupostària de mig milió d’euros per a l’any 2018. Aquests ajuts fi-
nancen parcialment les actuacions de prevenció d’incendis i s’atorguen des de l’any 
2005.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Respecte als darrers 4 anys, s’ha fet una valoració tècnica de la incidència 

d’aquests ajuts en relació a l’estat de conservació de les franges perimetrals i els 
resultats pel que fa a incendis? S’ha reduït el risc d’incendis o de les seves conse-
qüències?

Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a incrementar la superfície tractada de les franges 
perimetrals de les urbanitzacions
314-00777/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

Amb la inminència de la primavera i el bon temps es dóna inici a l’etapa prèvia 
a l’època de major risc d’incendis forestals. Fa uns dies es va publicar la resolució 
per la qual es convoquen els ajuts, per l’any 2018, per incentivar les mesures de pre-
venció d’incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població situats en 
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

La Llei 5/2003 insta a la Generalitat a incloure un programa de subvencions per 
a l’acompliment de les disposicions de la dita llei, per la qual cosa el DARP preveu 
una partida pressupostària de mig milió d’euros per a l’any 2018. Aquests ajuts fi-
nancen parcialment les actuacions de prevenció d’incendis i s’atorguen des de l’any 
2005.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures preveu el Departament per augmentar la quantitat de superfí-

cie tractada de les franges perimetrals de les urbanitzacions de tot Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat 
d’incrementar el pressupost per a prevenir els incendis forestals pel 
que fa a les franges perimetrals de les urbanitzacions
314-00778/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 1880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Amb la inminència de la primavera i el bon temps es dóna inici a l’etapa prèvia 
a l’època de major risc d’incendis forestals. Fa uns dies es va publicar la resolució 
per la qual es convoquen els ajuts, per l’any 2018, per incentivar les mesures de pre-
venció d’incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població situats en 
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

La Llei 5/2003 insta a la Generalitat a incloure un programa de subvencions per 
a l’acompliment de les disposicions de la dita llei, per la qual cosa el DARP preveu 
una partida pressupostària de mig milió d’euros per a l’any 2018. Aquests ajuts fi-
nancen parcialment les actuacions de prevenció d’incendis i s’atorguen des de l’any 
2005.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Considera necessari augmentar el pressupost destinat a la prevenció d’incendis 
forestals pel que fa a les franges perimetrals de les urbanitzacions?

Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats 
públiques que participen en els projectes Miticap i Rescap
314-00779/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 1881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Diversos estudis de la comunitat científica ens adverteixen de la situació compro-
mesa de les poblacions de gorgònies als nostres fons marins. I és que aquestes po-
blacions de corall vermell són una riquesa natural bàsica per als ecosistemes marins.

Concretament a la zona del Cap de Creus es preveuen dos projectes, finançats 
amb fons europeus, relacionats amb la millora del fons marí, el Miticap i el Rescap, 
on treballaran les confraries de pescadors i l’Institut de Ciències del Mar.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines entitas públiques participen en aquests projectes i de quina manera? De 

quina manera col·labora la Generalitat en aquests projectes? Quin cost econòmic es 
preveu i a càrrec de quina partida pressupostària?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Alfonso Sánchez Fisac, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les autoritats del 
Parc Natural del Cap de Creus han emès algun informe tècnic amb 
relació als projectes Miticap i Rescap
314-00780/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 1882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Diversos estudis de la comunitat científica ens adverteixen de la situació compro-
mesa de les poblacions de gorgònies als nostres fons marins. I és que aquestes po-
blacions de corall vermell són una riquesa natural bàsica per als ecosistemes marins.

Concretament a la zona del Cap de Creus es preveuen dos projectes, finançats 
amb fons europeus, relacionats amb la millora del fons marí, el Miticap i el Rescap, 
on treballaran les confraries de pescadors i l’Institut de Ciències del Mar.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Les autoritats del Parc Natural del Cap de Creus han emès informe tècnic en 

relació a aquests projectes? Quina és la situació de conservació del fons marí del 
Parc Natural del Cap de Creus? Quines expectatives preveuen els responsables tèc-
nics del Parc en relació a les colònies de corall? Quina serà l’afectació d’aquests pro-
jectes a la gestió del Parc?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Alfonso Sánchez Fisac, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com 
els projectes Miticap i Rescap interfereixen en el compliment de la 
resolució relativa a l’extracció de corall a la costa gironina
314-00781/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 1883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Diversos estudis de la comunitat científica ens adverteixen de la situació compro-
mesa de les poblacions de gorgònies als nostres fons marins. I és que aquestes po-
blacions de corall vermell són una riquesa natural bàsica per als ecosistemes marins.

Concretament a la zona del Cap de Creus es preveuen dos projectes, finançats 
amb fons europeus, relacionats amb la millora del fons marí, el Miticap i el Rescap, 
on treballaran les confraries de pescadors i l’Institut de Ciències del Mar.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– De quina manera aquests projectes interfereixen al compliment de la resolu-

ció aprovada durant l’onzena legislatura en relació a l’extracció de corall a la costa 
gironina?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Alfonso Sánchez Fisac, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i 
el grau d’implicació del sector pesquer en els projectes Miticap i 
Rescap
314-00782/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 1884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Diversos estudis de la comunitat científica ens adverteixen de la situació compro-
mesa de les poblacions de gorgònies als nostres fons marins. I és que aquestes po-
blacions de corall vermell són una riquesa natural bàsica per als ecosistemes marins.

Concretament a la zona del Cap de Creus es preveuen dos projectes, finançats 
amb fons europeus, relacionats amb la millora del fons marí, el Miticap i el Rescap, 
on treballaran les confraries de pescadors i l’Institut de Ciències del Mar.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de col·laboració i quin grau d’implicació existeix per part del sector 

pesquer? I de les autoritzacions per extraure corall?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Alfonso Sánchez Fisac, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mètodes 
que s’usaran per a la preservació de les gorgònies en els projectes 
Miticap i Rescap són supervisats per tècnics especialistes
314-00783/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 1885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.
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Diversos estudis de la comunitat científica ens adverteixen de la situació compro-
mesa de les poblacions de gorgònies als nostres fons marins. I és que aquestes po-
blacions de corall vermell són una riquesa natural bàsica per als ecosistemes marins.

Concretament a la zona del Cap de Creus es preveuen dos projectes, finançats 
amb fons europeus, relacionats amb la millora del fons marí, el Miticap i el Rescap, 
on treballaran les confraries de pescadors i l’Institut de Ciències del Mar.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Els mètodes que s’utilitzaran per a la preservació de les gorgònies són supervi-

sats per tècnics especialistes? Quins mètodes de treball concrets es preveuen? Exis-
teix alguna previsió d’establir controls per a la correcta conservació o recuperació 
del fons marí per part de la Generalitat?

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, Alfonso Sánchez Fisac, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la zona on va 
començar l’incendi del 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la 
seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00784/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿En qué zona comenzó el incendio y qué zonas han quedado totalmente des-

truidas?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
es pot incendiar un edifici que comparteix recinte amb un parc de 
bombers
314-00785/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Cómo se explica que pueda arder una edificación que comparte recinto con 

un parque de bomberos?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la companyia 
d’assegurances que cobria les instal·lacions i el contingut que es van 
incendiar a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
314-00786/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– En el momento del incendio, ¿en qué compañía de seguros estaban aseguradas 

las instalaciones que resultaron incendiadas y su contenido?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
despatxos incendiats el 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la 
seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00787/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Cuántos despachos fueron devastados por el incendio? Solicitamos la relación 

de personas titulares de los despachos afectados.

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles d’extinció d’activació ràpida que hi ha a les instal·lacions de 
la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00788/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Cuántos vehículos de extinción de activación rápida suele haber en estas ins-

talaciones?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles d’extinció d’activació ràpida disponibles durant l’incendi de 
les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00789/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Cuántos vehículos de extinción de activación rápida se encontraban disponi-

bles en las instalaciones la noche del incendio?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
hi havia vehicles d’extinció d’activació ràpida a les instal·lacions de la 
seu central dels Bombers de la Generalitat en el moment de l’incendi
314-00790/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– En caso de que no se encontrara en las instalaciones ningún vehículo de extin-

ción de activación rápida en el momento del incendio, ¿cuál es la causa?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de 
sistemes de detecció d’incendis o d’alarma a les instal·lacions de la 
seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00791/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Existen sistemas de detección de incendios o de alarma en el edificio donde 

ocurrió el citado incendio?
– En caso afirmativo, ¿en qué consisten estos sistemas de detección de incendios? 

¿Qué explicación hay para justificar que el incendio se propagase tan rápidamente?
– En caso negativo, ¿las oficinas que se encuentran en el edificio siniestrado cum-

plen todas las normas sobre prevención de incendios?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’equips 
i sistemes de protecció contra incendis a les instal·lacions de la seu 
central dels Bombers de la Generalitat
314-00792/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
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– ¿Hay en las instalaciones del Parque equipos y sistemas de protección contra 
incendios? ¿En qué consisten? ¿Cuándo se realizó la última revisión de su manteni-
miento?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de 
vigilància en l’accés a les instal·lacions de la Direcció General de 
Prevenció i Extinció d’Incendis
314-00793/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– Las instalaciones de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incen-

dios, ¿tiene servicio de vigilancia en el acceso al recinto?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control automàtic 
d’accés a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
314-00794/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Fascicle tercer
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En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 
de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.

– ¿Tienen las instalaciones del Parque control automático de acceso?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de 
les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00795/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Se realizan revisiones periódicas o inspecciones de las instalaciones del Par-

que y, en concreto, de la zona de oficinas? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuándo se rea-
lizó la última revisión?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la 
gestió del registre documental de les instal·lacions de la seu central 
dels Bombers de la Generalitat
314-00796/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 
de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.

– ¿Quién es el titular responsable de la gestión del registro documental de las 
instalaciones?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la 
verificació de les mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu 
central dels Bombers de la Generalitat
314-00797/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Quién es el titular responsable en el ámbito de la verificación de Medidas de 

Seguridad?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data del darrer 
informe de verificació de mesures de seguretat a les instal·lacions de 
la seu central dels Bombers de la Generalitat
314-00798/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿En qué fecha se realizó por última vez el informe de verificación de medidas 

de seguridad?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat amb 
alguna entitat col·laboradora de l’Administració
314-00799/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– En las instalaciones del Parque de Bomberos, ¿trabajan con alguna entidad co-

laboradora de la Administración? En caso afirmativo, ¿cuál de ellas?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència  
d’alguna instrucció tècnica complementària del Reglament tècnic  
de prevenció i extinció d’incendis
314-00800/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Existe alguna instrucción técnica complementaria al Reglamento Técnico de 

Prevención y Extinción de Incendios? En caso afirmativo, solicitamos copia de la 
última instrucción dictada por el Conseller de Interior o persona responsable de la 
misma, con inclusión de la fecha en que se realizó.

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos per a personal 
formador de seguretat privada en actiu
314-00801/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y durante los años 

2014 a 2017, ambos incluidos.
– ¿Ha organizado cursos de formación destinados a personal formador de se-

guridad privada en activo con el objetivo de capacitarlos en técnicas y habilidades 
pedagógicas?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos de reciclatge 
per a personal docent de centres de seguretat privada
314-00802/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y durante los años 

2014 a 2017, ambos incluidos.
– ¿Ha organizado cursos de reciclaje para responsables y personal docente de 

centros de formación en seguridad privada?
En caso afirmativo, ¿cuál es el contenido de los cursos y las horas lectivas de las 

que constan? ¿Cuál es el coste de los cursos realizados? Se solicita la información 
desglosada por cada año referido.

– En caso negativo, ¿cuándo tiene previsto el ISPC organizar estos cursos? ¿Qué 
presupuesto está previsto destinar a los mismos?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats 
formatives impulsades per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya per al 2017 i el 2018
314-00803/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 1966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las reuniones que el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña ha 

mantenido durante el año 2016 con diferentes sectores del ámbito de la seguridad 
privada, tanto centros de formación como empresas y asociaciones de directivos, 
para definir las actividades formativas más urgentes.

– ¿Qué actividades formativas se decidieron impulsar para los años 2017 y 2018? 
¿Se ha impulsado alguna de estas actividades?

– En caso afirmativo, ¿cuál ha sido su contenido y su coste?
– En caso negativo, ¿cuál es el motivo?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència a cada comarca
314-00804/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de menores tutelados por la Dirección General de Atención 

a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en cada comarca?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
en els centres residencials d’acció educativa a cada comarca
314-00805/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de plazas en los Centros Residenciales de Acción Educativa 

(CRAE) en cada comarca?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de l’àmbit penitenciari que estan en règim d’interinitat
314-00806/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos trabajadores del ámbito penitenciario están en régimen de interini-

dad, tanto en el área de vigilancia como en el de tratamiento? ¿Cuál es el porcentaje 
de estos respecto al total de trabajadores?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de l’àmbit penitenciari de més de cinquanta anys
314-00807/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de trabajadores de la plantilla del ámbito penitenciario que 

tiene, actualmente, más de 50 años? Se solicita la información desglosada por las 
áreas de tratamiento y vigilancia y por cada uno de los centros penitenciarios.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients pendents de tramitar a cada jutjat
314-00808/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de expedientes pendientes de tramitar en cada juzgado de 

Cataluña?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de personal 
per expedients tramitats a cada jutjat
314-00809/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 1998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la ratio de personal en cada uno de los juzgados de Cataluña respecto 

al volumen de expedientes tramitados?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici dels tràmits 
amb l’Ajuntament de Barcelona per a construir el centre obert de la 
Zona Franca, de Barcelona
314-00810/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha iniciado el Departament de Justícia los trámites con el Ayuntamiento de 

Barcelona para la construcción del centro abierto de la Zona Franca de Barcelona?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a definir 
els usos d’un nou centre per a dones i preventius a la Zona Franca, 
de Barcelona
314-00811/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha realizado el Departament de Justícia el estudio para definir los usos del 

nue vo centro para mujeres y preventivos de la Zona Franca de Barcelona?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits fets 
amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a instal·lar sistemes 
de videoconferència per a facilitar el treball dels advocats amb els 
presos preventius
314-00812/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué trámites ha realizado el Departament de Justícia con el Ilustre Colegio de 

la Abogacía de Barcelona para instalar sistemas de videoconferencia con el objetivo 
de facilitar el trabajo de los abogados con los presos preventivos a raíz del cierre y 
traslado de los presos de la Modelo?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de 
transport per als treballadors de la presó Model que s’han de 
traslladar a altres centres penitenciaris
314-00813/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué situación se encuentra el servicio de transporte que el Departament de 

Justícia garantizó a los trabajadores de la Modelo y ahora tienen que desplazarse a 
otros centros?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del servei 
de transport de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1 i 2 i 
Quatre Camins
314-00814/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha preparado y publicado el Departament de Justícia la licitación del nuevo 

servicio de transporte desde Barcelona a Brians 1 y 2 y Quatre Camins? ¿En qué 
plazo prevé el Departament realizar la licitación? ¿Qué fecha tiene prevista el De-
partament el funcionamiento pleno de este servicio?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha treballadors 
que han deixat de cobrar les despeses del transport públic fins al 
lloc de treball
314-00815/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Con el cambio de sistema de transporte, ¿hay casos de empleados que hayan 

quedado sin derecho a cobrar los gastos de transporte público hasta sus centros de 
trabajo? En caso afirmativo, ¿cuál es el número total y las causas?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari Dependent de 
la Mesa Sectorial del Personal de l’Administració i Tècnic, relatiu a 
les condicions a aplicar en els trasllats de dependències de l’àmbit 
penitenciari
314-00816/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación al «Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari dependent 

de la Mesa Sectorial del Personal de l’Administració i Tècnic, relatiu a les condi-
cions a aplicar en els trasllats de dependències de l’Àmbit Penitenciari», firmado el 
16 de junio de 2008, ¿en qué estado de cumplimiento se encuentra?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb relació al transport al Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-00817/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué gestiones ha realizado el Departament de Justícia en referencia al trans-

porte relacionado con el Centro Penitenciario Puig de les Basses?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs



BOPC 48
29 de març de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
trasllats d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
314-00818/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación a los internos que están cumpliendo condena en otras comunida-

des autónomas, ¿cuántos traslados a prisiones catalanas se han realizado durante los 
años 2015, 2016, 2017 y el primer trimestre de 2018?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
314-00819/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación a los internos que están cumpliendo condena en otras comunidades 

autónomas, ¿cuántas solicitudes de traslado a centros de prisiones catalanas ha habi-
do durante los años 2015, 2016, 2017 y el primer trimestre de 2018?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes que s’han 
autoritzat del 2015 ençà
314-00820/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación a los internos que están cumpliendo condena en otras comunidades 

autónomas, ¿cuántas solicitudes de traslado a prisiones catalanas se han tramitado y 
se han autorizado durante los años 2015, 2016, 2017 y el primer trimestre de 2018?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes pendents de 
proveir del 2017 ençà
314-00821/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación a los internos que están cumpliendo condena en otras comunidades 

autónomas, ¿cuántas solicitudes de traslado a prisiones catalanas están pendientes 
de proveer pertenecientes al año 2017 y el primer trimestre de 2018?

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la 
concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix 
pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
314-00822/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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: 
En aquests moments l’Ajuntament de Barcelona debat sobre la possibilitat d’aca-

bar la connexió del Tramvia de l’Avinguda Diagonal entre les dues línies actuals del 
Trambesós i el Trambaix, únicament separades per 4 km.

El govern municipal en col·laboració amb l’ATM i la Generalitat de Catalunya 
planteja iniciar aquesta connexió amb una primera fase allargant el Tram besós des 
de Plaça de les Glories fins a Verdaguer, un fet que permetrà connectar aquests dos 
punts de la ciutat en només 6 minuts en transport públic.

La connexió de les dues línies de Tramvia és una necessitat en clau metropoli-
tana que permetrà enllaçar 9 municipis i el Baix Llobregat amb el centre de la ciu-
tat i amb el Barcelonès Nord, directament sense transbordaments. També permetrà 
enllaçar els principals campus universitaris i zones de recerca de la ciutat. Alhora, 
connectarà aquesta infraestructura amb les línies L1, L2, L3, L4, L5, L9, L6, L7 i 
altres línies de FGC (metro del Vallès), augmentarà la connectivitat de la xarxa de 
transport i descongestionarà el metro.

La connexió dels tramvies també serà un element clau per tal de reduir l’ús del 
vehicle privat pels desplaçaments metropolitans, d’entrada i sortida de la ciutat així 
com la mobilitat interna, millorant per tant la qualitat de l’aire i reduint la contami-
nació.

En aquests moments alguns grups, com ERC i la CUP han expressat les seves 
reserves davant aquesta voluntat del govern municipal degut a que la gestió de les 
línies del Trambesós i el Trambaix són de gestió privada, malgrat el govern local ha 
expressat la seva voluntat de no renovar la concessió privada quan aquesta finalitzi 
el 2032 i la construcció del tram central permetrà augmentar la participació pública 
en la gestió de la infraestructura de manera molt substancial.

Davant aquests fets,
– S’ha plantejat la Conselleria d’Economia de la Generalitat la necessitat de res-

catar la concessió privada de les línies de Tramvies?

Palau del Parlament, 19 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la 
concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat
314-00823/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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: 
En aquests moments l’Ajuntament de Barcelona debat sobre la possibilitat d’aca-

bar la connexió del Tramvia de l’Avinguda Diagonal entre les dues línies actuals del 
Trambesós i el Trambaix, únicament separades per 4 km.

El govern municipal en col·laboració amb l’ATM i la Generalitat de Catalunya 
planteja iniciar aquesta connexió amb una primera fase allargant el Trambesós des 
de Plaça de les Glories fins a Verdaguer, un fet que permetrà connectar aquests dos 
punts de la ciutat en només 6 minuts en transport públic.

La connexió de les dues línies de Tramvia és una necessitat en clau metropoli-
tana que permetrà enllaçar 9 municipis i el Baix Llobregat amb el centre de la ciu-
tat i amb el Barcelonès Nord, directament sense transbordaments. També permetrà 
enllaçar els principals campus universitaris i zones de recerca de la ciutat. Alhora, 
connectarà aquesta infraestructura amb les línies L1, L2, L3, L4, L5, L9, L6, L7 i 
altres línies de FGC (metro del Vallès), augmentarà la connectivitat de la xarxa de 
transport i descongestionarà el metro.

La connexió dels tramvies també serà un element clau per tal de reduir l’ús del 
vehicle privat pels desplaçaments metropolitans, d’entrada i sortida de la ciutat així 
com la mobilitat interna, millorant per tant la qualitat de l’aire i reduint la contami-
nació.

En aquests moments alguns grups, com ERC i la CUP han expressat les seves 
reserves davant aquesta voluntat del govern municipal degut a que la gestió de les 
línies del Trambesós i el Trambaix són de gestió privada, malgrat el govern local ha 
expressat la seva voluntat de no renovar la concessió privada quan aquesta finalitzi 
el 2032 i la construcció del tram central permetrà augmentar la participació pública 
en la gestió de la infraestructura de manera molt substancial.

Davant aquests fets,
– S’ha plantejat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la ne-

cessitat de rescatar la concessió privada de les línies dels Tramvies?

Palau del Parlament, 19 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els grups 
parlamentaris Republicà i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent han sol·licitat alguna partida pressupostària per al rescat 
de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i 
Trambaix
314-00824/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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: 
En aquests moments l’Ajuntament de Barcelona debat sobre la possibilitat d’aca-

bar la connexió del Tramvia de l’Avinguda Diagonal entre les dues línies actuals del 
Trambesós i el Trambaix, únicament separades per 4 km.

El govern municipal en col·laboració amb l’ATM i la Generalitat de Catalunya 
planteja iniciar aquesta connexió amb una primera fase allargant el Trambesós des 
de Plaça de les Glories fins a Verdaguer, un fet que permetrà connectar aquests dos 
punts de la ciutat en només 6 minuts en transport públic.

La connexió de les dues línies de Tramvia és una necessitat en clau metropoli-
tana que permetrà enllaçar 9 municipis i el Baix Llobregat amb el centre de la ciu-
tat i amb el Barcelonès Nord, directament sense transbordaments. També permetrà 
enllaçar els principals campus universitaris i zones de recerca de la ciutat. Alhora, 
connectarà aquesta infraestructura amb les línies L1, L2, L3, L4, L5, L9, L6, L7 i 
altres línies de FGC (metro del Vallès), augmentarà la connectivitat de la xarxa de 
transport i descongestionarà el metro.

La connexió dels tramvies també serà un element clau per tal de reduir l’ús del 
vehicle privat pels desplaçaments metropolitans, d’entrada i sortida de la ciutat així 
com la mobilitat interna, millorant per tant la qualitat de l’aire i reduint la contami-
nació.

En aquests moments alguns grups, com ERC i la CUP han expressat les seves 
reserves davant aquesta voluntat del govern municipal degut a que la gestió de les 
línies del Trambesós i el Trambaix són de gestió privada, malgrat el govern local ha 
expressat la seva voluntat de no renovar la concessió privada quan aquesta finalitzi 
el 2032 i la construcció del tram central permetrà augmentar la participació pública 
en la gestió de la infraestructura de manera molt substancial.

Davant aquests fets,
– Li han plantejat al govern els grups parlamentari d’ERC i la CUP en la nego-

ciació de pressupostos de la darrera legislatura partides per rescatar la concessió 
privada?

Palau del Parlament, 19 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de 
rescatar la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs 
i Trambaix
314-00825/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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: 
En aquests moments l’Ajuntament de Barcelona debat sobre la possibilitat d’aca-

bar la connexió del Tramvia de l’Avinguda Diagonal entre les dues línies actuals del 
Trambesós i el Trambaix, únicament separades per 4 km.

El govern municipal en col·laboració amb l’ATM i la Generalitat de Catalunya 
planteja iniciar aquesta connexió amb una primera fase allargant el Trambesós des 
de Plaça de les Glories fins a Verdaguer, un fet que permetrà connectar aquests dos 
punts de la ciutat en només 6 minuts en transport públic.

La connexió de les dues línies de Tramvia és una necessitat en clau metropoli-
tana que permetrà enllaçar 9 municipis i el Baix Llobregat amb el centre de la ciu-
tat i amb el Barcelonès Nord, directament sense transbordaments. També permetrà 
enllaçar els principals campus universitaris i zones de recerca de la ciutat. Alhora, 
connectarà aquesta infraestructura amb les línies L1, L2, L3, L4, L5, L9, L6, L7 i 
altres línies de FGC (metro del Vallès), augmentarà la connectivitat de la xarxa de 
transport i descongestionarà el metro.

La connexió dels tramvies també serà un element clau per tal de reduir l’ús del 
vehicle privat pels desplaçaments metropolitans, d’entrada i sortida de la ciutat així 
com la mobilitat interna, millorant per tant la qualitat de l’aire i reduint la contami-
nació.

En aquests moments alguns grups, com ERC i la CUP han expressat les seves 
reserves davant aquesta voluntat del govern municipal degut a que la gestió de les 
línies del Trambesós i el Trambaix són de gestió privada, malgrat el govern local ha 
expressat la seva voluntat de no renovar la concessió privada quan aquesta finalitzi 
el 2032 i la construcció del tram central permetrà augmentar la participació pública 
en la gestió de la infraestructura de manera molt substancial.

Davant aquests fets,
– Té el nou govern la voluntat de rescatar la concessió privada de les dues línies 

de tramvia?

Palau del Parlament, 19 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del rescat 
de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i 
Trambaix
314-00826/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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: 
En aquests moments l’Ajuntament de Barcelona debat sobre la possibilitat d’aca-

bar la connexió del Tramvia de l’Avinguda Diagonal entre les dues línies actuals del 
Trambesós i el Trambaix, únicament separades per 4 km.

El govern municipal en col·laboració amb l’ATM i la Generalitat de Catalunya 
planteja iniciar aquesta connexió amb una primera fase allargant el Trambesós des 
de Plaça de les Glories fins a Verdaguer, un fet que permetrà connectar aquests dos 
punts de la ciutat en només 6 minuts en transport públic.

La connexió de les dues línies de Tramvia és una necessitat en clau metropoli-
tana que permetrà enllaçar 9 municipis i el Baix Llobregat amb el centre de la ciu-
tat i amb el Barcelonès Nord, directament sense transbordaments. També permetrà 
enllaçar els principals campus universitaris i zones de recerca de la ciutat. Alhora, 
connectarà aquesta infraestructura amb les línies L1, L2, L3, L4, L5, L9, L6, L7 i 
altres línies de FGC (metro del Vallès), augmentarà la connectivitat de la xarxa de 
transport i descongestionarà el metro.

La connexió dels tramvies també serà un element clau per tal de reduir l’ús del 
vehicle privat pels desplaçaments metropolitans, d’entrada i sortida de la ciutat així 
com la mobilitat interna, millorant per tant la qualitat de l’aire i reduint la contami-
nació.

En aquests moments alguns grups, com ERC i la CUP han expressat les seves 
reserves davant aquesta voluntat del govern municipal degut a que la gestió de les 
línies del Trambesós i el Trambaix són de gestió privada, malgrat el govern local ha 
expressat la seva voluntat de no renovar la concessió privada quan aquesta finalitzi 
el 2032 i la construcció del tram central permetrà augmentar la participació pública 
en la gestió de la infraestructura de manera molt substancial.

Davant aquests fets,
– Té quantificat el govern de la Generalitat quan costaria el rescat de la concessió 

privada de les línies del tramvia del Trambesós i el Trambaix?

Palau del Parlament, 19 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen de l’incendi 
a la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
314-00827/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 2088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Cuáles han sido las causas del origen del incendio ocurrido en esa fecha en 

dichas instalaciones?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació 
que hi havia als despatxos destruïts en l’incendi de la seu central 
dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
314-00828/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 2089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incendio ocurrido el día 8 de marzo de 2018 en las instalaciones 

de la sede central de Bomberos, sito en el Parque de Bomberos de Bellaterra.
– ¿Qué tipo de documentación se encontraba en los despachos que fueron des-

truidos por el incendio? ¿Cuánta ha sido destruida? ¿Estaba digitalizada?

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de 
selecció de les persones encarregades de les sessions i els tallers 
del curs adreçat als nous diputats de la dotzena legislatura
314-00829/12

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

Reg. 2122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els criteris establerts per l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya i per la Direcció General de Relacions Institucionals a l’hora de seleccio-
nar les persones al càrrec de les sessions i tallers del «Curs per a nous diputats i 
diputades de la XII Legislatura»?

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació 
del Parlament en el curs adreçat als nous diputats de la dotzena 
legislatura
314-00830/12

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

Reg. 2123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la participació o col·laboració del Parlament de Catalunya en el 

disseny, preparació i realització del «Curs per a nous diputats i diputades de la XII Le-
gislatura», organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Direcció 
General de Relacions Institucionals?

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de 
pluralisme polític en la selecció de les persones encarregades de les 
sessions i els tallers del curs adreçat als nous diputats de la dotzena 
legislatura
314-00831/12

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

Reg. 2124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha tingut en algun moment en compte un criteri de pluralisme polític en la 

selecció de les persones al càrrec de les sessions i tallers del «Curs per a nous dipu-
tats i diputades de la XII Legislatura», organitzat per l’Escola d’Administració Pú-
blica de Catalunya i la Direcció General de Relacions Institucionals?

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adequar 
el sou de diversos directius al nivell salarial dels consellers
314-00832/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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: 
Aquesta setmana el diari Crític ha publicat un article on denúncia que després de 

recórrer a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha con-
clòs que a banda del Director General i el President de FGC, tres càrrecs directius 
més superen en el seus sous més dels 109.000 € anuals que cobren els consellers i, 
a més, aquesta informació no apareixia al portal de Transparència de la Generalitat.
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La limitació de salaris que establia com a topall màxim el sou d’un conseller o 
consellera, es remunta a un acord entre CIU i ERC del 2013, en el marc de la nego-
ciació de pressupostos. Acord que teòricament, es va renovar en acords posteriors en 
negociacions entre Junts pel Sí i la CUP. En aquests moments, però, encara no s’ha 
desplegat cap reglament que reguli la normativa.

Aquests directius no només no han vist rebaixat el seu sou sinó que el 2015 van 
veure augmentat un 1% el seu salari. Alhora l’any 2016 tots els membres del comitè 
de direcció, a excepció del director general, van percebre retribucions variables a 
banda del sou.

A banda de FGC hi ha altres directius que cobren un salari per sobre del d’un 
conseller o consellera com és el cas del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el 
de l’Agència de Residus de Catalunya o el director de l’Incasol.

Davant aquests fets: 
– Té previst el govern de la Generalitat adequar els sous d’aquests directius al 

mateix nivell salarial que el sou dels consellers i conselleres?

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
diversos directius continuen cobrant més que un conseller
314-00833/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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: 
Aquesta setmana el diari Crític ha publicat un article on denúncia que després de 

recórrer a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha con-
clòs que a banda del Director General i el President de FGC, tres càrrecs directius 
més superen en el seus sous més dels 109.000 € anuals que cobren els consellers i, 
a més, aquesta informació no apareixia al portal de Transparència de la Generalitat.

La limitació de salaris que establia com a topall màxim el sou d’un conseller o 
consellera, es remunta a un acord entre CIU i ERC del 2013, en el marc de la nego-
ciació de pressupostos. Acord que teòricament, es va renovar en acords posteriors en 
negociacions entre Junts pel Sí i la CUP. En aquests moments, però, encara no s’ha 
desplegat cap reglament que reguli la normativa.

Aquests directius no només no han vist rebaixat el seu sou sinó que el 2015 van 
veure augmentat un 1% el seu salari. Alhora l’any 2016 tots els membres del comitè 
de direcció, a excepció del director general, van percebre retribucions variables a 
banda del sou.
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A banda de FGC hi ha altres directius que cobren un salari per sobre del d’un 
conseller o consellera com és el cas del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el 
de l’Agència de Residus de Catalunya o el director de l’Incasol.

Davant aquests fets: 
– Quin ha estat el motiu perquè després de 5 anys aquest directius segueixin 

mantenint sous per sobre dels salaris dels consellers i conselleres?

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del 
reglament sobre la limitació del sou dels càrrecs directius
314-00834/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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: 
Aquesta setmana el diari Crític ha publicat un article on denúncia que després de 

recórrer a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha con-
clòs que a banda del Director General i el President de FGC, tres càrrecs directius 
més superen en el seus sous més dels 109.000 € anuals que cobren els consellers i, 
a més, aquesta informació no apareixia al portal de Transparència de la Generalitat.

La limitació de salaris que establia com a topall màxim el sou d’un conseller o 
consellera, es remunta a un acord entre CIU i ERC del 2013, en el marc de la nego-
ciació de pressupostos. Acord que teòricament, es va renovar en acords posteriors en 
negociacions entre Junts pel Sí i la CUP. En aquests moments, però, encara no s’ha 
desplegat cap reglament que reguli la normativa.

Aquests directius no només no han vist rebaixat el seu sou sinó que el 2015 van 
veure augmentat un 1% el seu salari. Alhora l’any 2016 tots els membres del comitè 
de direcció, a excepció del director general, van percebre retribucions variables a 
banda del sou.

A banda de FGC hi ha altres directius que cobren un salari per sobre del d’un 
conseller o consellera com és el cas del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el 
de l’Agència de Residus de Catalunya o el director de l’Incasol.

Davant aquests fets: 
– Quan té previst el Govern de la Generalitat publicar després de més de 5 anys 

el reglament per regular aquesta normativa?

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació dels 
sous de diversos directius en el Portal de la Transparència de la 
Generalitat
314-00835/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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: 
Aquesta setmana el diari Crític ha publicat un article on denúncia que després de 

recórrer a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha con-
clòs que a banda del Director General i el President de FGC, tres càrrecs directius 
més superen en el seus sous més dels 109.000 € anuals que cobren els consellers i, 
a més, aquesta informació no apareixia al portal de Transparència de la Generalitat.

La limitació de salaris que establia com a topall màxim el sou d’un conseller o 
consellera, es remunta a un acord entre CIU i ERC del 2013, en el marc de la nego-
ciació de pressupostos. Acord que teòricament, es va renovar en acords posteriors en 
negociacions entre Junts pel Sí i la CUP. En aquests moments, però, encara no s’ha 
desplegat cap reglament que reguli la normativa.

Aquests directius no només no han vist rebaixat el seu sou sinó que el 2015 van 
veure augmentat un 1% el seu salari. Alhora l’any 2016 tots els membres del comitè 
de direcció, a excepció del director general, van percebre retribucions variables a 
banda del sou.

A banda de FGC hi ha altres directius que cobren un salari per sobre del d’un 
conseller o consellera com és el cas del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el 
de l’Agència de Residus de Catalunya o el director de l’Incasol.

Davant aquests fets: 
– Té previst el Govern de la Generalitat fer públic els sous d’aquest directius en 

el portal de Transparència de la Generalitat?

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
publica en el Portal de la Transparència el sou de diversos directius
314-00836/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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: 
Aquesta setmana el diari Crític ha publicat un article on denúncia que després de 

recórrer a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha con-
clòs que a banda del Director General i el President de FGC, tres càrrecs directius 
més superen en el seus sous més dels 109.000 € anuals que cobren els consellers i, 
a més, aquesta informació no apareixia al portal de Transparència de la Generalitat.

La limitació de salaris que establia com a topall màxim el sou d’un conseller o 
consellera, es remunta a un acord entre CIU i ERC del 2013, en el marc de la nego-
ciació de pressupostos. Acord que teòricament, es va renovar en acords posteriors en 
negociacions entre Junts pel Sí i la CUP. En aquests moments, però, encara no s’ha 
desplegat cap reglament que reguli la normativa.

Aquests directius no només no han vist rebaixat el seu sou sinó que el 2015 van 
veure augmentat un 1% el seu salari. Alhora l’any 2016 tots els membres del comitè 
de direcció, a excepció del director general, van percebre retribucions variables a 
banda del sou.

A banda de FGC hi ha altres directius que cobren un salari per sobre del d’un 
conseller o consellera com és el cas del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el 
de l’Agència de Residus de Catalunya o el director de l’Incasol.

Davant aquests fets: 
– Per quin motiu la Generalitat ocultava aquests salaris i no els feia públics al 

portal de Transparència de la Generalitat?

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la immobilització del 
vaixell de Proactiva Open Arms per les autoritats italianes
314-00837/12

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

Reg. 2144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
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.

La Fiscalia de Catània (Itàlia), va ordenar la immobilització del vaixell «Open 
Arms», al servei de l’ONG Proactiva Open Arms, i el 18 de març de 2018 es va 
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executar aquesta ordre. El vaixell s’ha retingut al port de Pozzallo, i confiscat pre-
ventivament, mentre l’ONG Proactiva Open Arms és acusada d’afavorir «la im-
migració clandestina i l’associació criminal». Es produeix la circumstància que la 
tripulació del vaixell havia tingut poc abans un incident amb guardacostes libis, en 
mar, a 70 milles nàutiques de la costa líbia, quan intentava auxiliar un grup de mi-
grants en risc d’ofegar-se. L’ONG va denunciar amenaces per part dels guardacostes 
libis, que van impedir que moltes de les persones a les que es volia auxiliar des de 
l’«Open Arms» poguessin arribar al vaixell. Per la seva part, les autoritats libaneses 
i italia nes critiquen que l’ONG es negués a entregar les 218 persones rescatades, el 
que l’ONG considera que equivaldria a una «devolució en calent».

Cal tenir present que en el que portem de transcorregut de l’any 2018 s’han 
produït 400 morts a la Mediterrània, segons dades d’ACNUR. Això equival a què 
una de cada tretze persones que proven d’arribar a les costes europees hi perden la 
vida. Les ONGs com Proactiva Open Arms són responsables, de nou segons dades 
d’ACNUR, del 40% dels rescats, per la qual cosa la seva és una tasca humanitària 
essencial, que no hauria de ser perseguida, ni confosa amb les xarxes criminals de 
tràfic de persones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la opinió del Govern de la Generalitat de Catalunya respecte a l’inci-

dent que l’ONG de matriu catalana Proactiva Open Arms ha patit amb les autoritats 
italianes, i que ha suposat la immobilització del vaixell «Open Arms» en un port 
italià, així com la formulació de greus acusacions contra l’esmentada ONG per part 
de la Fiscalia italiana?

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en 
contacte amb els responsables de Proactiva Open Arms per a 
interessar-se per la immobilització del seu vaixell a Itàlia
314-00838/12

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

Reg. 2145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
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.

La Fiscalia de Catània (Itàlia), va ordenar la immobilització del vaixell «Open 
Arms», al servei de l’ONG Proactiva Open Arms, i el 18 de març de 2018 es va 
executar aquesta ordre. El vaixell s’ha retingut al port de Pozzallo, i confiscat pre-
ventivament, mentre l’ONG Proactiva Open Arms és acusada d’afavorir «la im-
migració clandestina i l’associació criminal». Es produeix la circumstància que la 
tripulació del vaixell havia tingut poc abans un incident amb guardacostes libis, en 
mar, a 70 milles nàutiques de la costa líbia, quan intentava auxiliar un grup de mi-
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grants en risc d’ofegar-se. L’ONG va denunciar amenaces per part dels guardacos-
tes libis, que van impedir que moltes de les persones a les que es volia auxiliar des 
de l’«Open Arms» poguessin arribar al vaixell. Per la seva part, les autoritats liba-
neses i italianes critiquen que l’ONG es negués a entregar les 218 persones rescata-
des, el que l’ONG considera que equivaldria a una «devolució en calent».

Cal tenir present que en el que portem de transcorregut de l’any 2018 s’han 
produït 400 morts a la Mediterrània, segons dades d’ACNUR. Això equival a que 
una de cada tretze persones que proven d’arribar a les costes europees hi perden la 
vida. Les ONGs com Proactiva Open Arms són responsables, de nou segons dades 
d’ACNUR, del 40% dels rescats, per la qual cosa la seva és una tasca humanitària 
essencial, que no hauria de ser perseguida, ni confosa amb les xarxes criminals de 
tràfic de persones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha posat en contacte algun representant del Govern de la Generalitat de Ca-

talunya amb els responsables de l’ONG Proactiva Open Arms, a fi d’interessar-se 
per les circumstàncies esmentades?

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb el Govern de l’Estat amb relació a la immobilització del vaixell 
de Proactiva Open Arms per les autoritats italianes
314-00839/12

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

Reg. 2146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
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.

La Fiscalia de Catània (Itàlia), va ordenar la immobilització del vaixell «Open 
Arms», al servei de l’ONG Proactiva Open Arms, i el 18 de març de 2018 es va 
executar aquesta ordre. El vaixell s’ha retingut al port de Pozzallo, i confiscat pre-
ventivament, mentre l’ONG Proactiva Open Arms és acusada d’afavorir «la im-
migració clandestina i l’associació criminal». Es produeix la circumstància que la 
tripulació del vaixell havia tingut poc abans un incident amb guardacostes libis, en 
mar, a 70 milles nàutiques de la costa líbia, quan intentava auxiliar un grup de mi-
grants en risc d’ofegar-se. L’ONG va denunciar amenaces per part dels guardacos-
tes libis, que van impedir que moltes de les persones a les que es volia auxiliar des 
de l’«Open Arms» poguessin arribar al vaixell. Per la seva part, les autoritats libane-
ses i italianes critiquen que l’ONG es negués a entregar les 218 persones rescatades, 
el que l’ONG considera que equivaldria a una «devolució en calent».

Cal tenir present que en el que portem de transcorregut de l’any 2018 s’han 
produït 400 morts a la Mediterrània, segons dades d’ACNUR. Això equival a que 
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una de cada tretze persones que proven d’arribar a les costes europees hi perden la 
vida. Les ONGs com Proactiva Open Arms són responsables, de nou segons dades 
d’ACNUR, del 40% dels rescats, per la qual cosa la seva és una tasca humanitària 
essencial, que no hauria de ser perseguida, ni confosa amb les xarxes criminals de 
tràfic de persones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha realitzat alguna gestió el Govern de la Generalitat de Catalunya davant el 

Govern d’Espanya per interessar-se per la situació del vaixell «Open Arms» i la 
seva tripulació, i les circumstàncies legals que afecten a l’ONG de matriu catalana 
Proactiva Open Arms, arrel de l’acusació contra ella efectuada per la Fiscalia de 
Catània (Itàlia)?

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb 
organitzacions que acompleixen tasques humanitàries de rescat 
d’immigrants a la Mediterrània
314-00840/12

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

Reg. 2147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

A la Mesa del Parlament
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.

La Fiscalia de Catània (Itàlia), va ordenar la immobilització del vaixell «Open 
Arms», al servei de l’ONG Proactiva Open Arms, i el 18 de març de 2018 es va 
executar aquesta ordre. El vaixell s’ha retingut al port de Pozzallo, i confiscat pre-
ventivament, mentre l’ONG Proactiva Open Arms és acusada d’afavorir «la im-
migració clandestina i l’associació criminal». Es produeix la circumstància que la 
tripulació del vaixell havia tingut poc abans un incident amb guardacostes libis, 
en mar, a 70 milles nàutiques de la costa líbia, quan intentava auxiliar un grup de 
migrants en risc d’ofegar-se. L’ONG va denunciar amenaces per part dels guar-
dacostes libis, que van impedir que moltes de les persones a les que es volia auxiliar 
des de l’«Open Arms» poguessin arribar al vaixell. Per la seva part, les autoritats 
libaneses i italianes critiquen que l’ONG es negués a entregar les 218 persones res-
catades, el que l’ONG considera que equivaldria a una «devolució en calent».

Cal tenir present que en el que portem de transcorregut de l’any 2018 s’han 
produït 400 morts a la Mediterrània, segons dades d’ACNUR. Això equival a que 
una de cada tretze persones que proven d’arribar a les costes europees hi perden la 
vida. Les ONGs com Proactiva Open Arms són responsables, de nou segons dades 
d’ACNUR, del 40% dels rescats, per la qual cosa la seva és una tasca humanitària 
essencial, que no hauria de ser perseguida, ni confosa amb les xarxes criminals de 
tràfic de persones.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern de la Generalitat de Catalunya establerta alguna forma de col·la-

boració amb organitzacions que desenvolupen tasques humanitàries de rescat de 
persones migrants i en cerca de refugi a la Mediterrània? En cas afirmatiu, quina o 
quines?

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la licitació del servei de transport de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1 i 2 i Quatre Camins
	311-00284/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha treballadors que han deixat de cobrar les despeses del transport públic fins al lloc de treball
	311-00285/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari Dependent de la Mesa Sectorial del Personal de l’Administració i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de
	311-00286/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions fetes amb relació al transport al Centre Penitenciari Puig 
de les Basses
	311-00287/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de trasllats d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
	311-00288/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes 
del 2015 ençà
	311-00289/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes que s’han autoritzat del 2015 ençà
	311-00290/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
	311-00291/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rescat de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
	311-00292/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen de l’incendi a la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
	311-00293/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la documentació que hi havia als despatxos destruïts en l’incendi de la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
	311-00294/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual cinc directius de Ferrocarrils de la Generalitat cobren un salari superior al d’un conseller
	311-00295/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació relativa a les línies elèctriques amb conductors desprotegits en zones de protecció d’ocells
	314-00745/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a la fiscalia de la documentació relativa a les línies elèctriques amb conductors desprotegits en zones de protecció d’ocells
	314-00746/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments per a millorar les torres de les línies elèctriques en zones de protecció d’ocells
	314-00747/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells electrocutats els darrers tres anys
	314-00748/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells protegits morts per electrocució en línies elèctriques
	314-00749/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en les línies elèctriques per a evitar la mort d’ocells protegits
	314-00750/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incendis forestals provocats per l’electrocució d’ocells
	314-00751/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis amb les companyies elèctriques per a evitar l’electrocució d’ocells
	314-00752/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la investigació de les causes de l’incendi que es va produir el 8 de març a la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00753/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de documentació arran de l’incendi que es va produir el 8 de març 
a la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00754/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis públics que no tenen detectors de fum
	314-00755/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
	314-00756/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de tuberculosi que s’han registrat a Osona
	314-00757/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de tuberculosi detectats a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga
	314-00758/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de l’empresa d’Osona on s’han detectat els casos de tuberculosi pulmonar
	314-00759/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones a qui s’està fent un seguiment per cohabitació amb malalts de tuberculosi pulmonar a Osona
	314-00760/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Servei de Vigilància Epidemiològica de la Catalunya Central arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
	314-00761/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics de la Sub-direcció General de Vigilància arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
	314-00762/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de comunicació adoptades a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga per a informar sobre el brot de tuberculosi pulmonar
	314-00763/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls epidemiològics que es fan arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
	314-00764/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de control sobre el brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
	314-00765/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació 
a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut dels dispositius de monitoratge continu de glucosa per a persones amb diabetis de tipus 1
	314-00766/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als metges de la incorporació a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut dels dispositius de monitoratge continu 
de glucosa per a persones amb diabetis de tipus 1
	314-00767/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris dels metges per a receptar dispositius de monitoratge continu de glucosa a persones amb diabetis de tipus 1
	314-00768/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tenir una reunió amb la Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	314-00769/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un procés participatiu entre els membres del Consorci del Besòs sobre la conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	314-00770/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar el Pla director urbanístic de delimitació i ordenació del Front Litoral - Tres Xemeneies tenint en compte els treballs del Pla director urbanístic metropolità i el Pla estratègic metro
	314-00771/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions previstes per a ordenar la zona litoral de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	314-00772/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del ritme d’execució de les transferències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del novembre del 2017
	314-00773/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge que representen els ajuts per a finançar les actuacions de prevenció d’incendis sobre el total de les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
	314-00774/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície forestal que preveu condicionar per a prevenir els incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta
	314-00775/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració tècnica de la incidència dels ajuts en l’estat de conservació de les franges perimetrals i els resultats relatius als incendis
	314-00776/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a incrementar la superfície tractada de les franges perimetrals de les urbanitzacions
	314-00777/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’incrementar el pressupost per a prevenir els incendis forestals pel que fa a les franges perimetrals de les urbanitzacions
	314-00778/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats públiques que participen en els projectes Miticap i Rescap
	314-00779/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les autoritats del Parc Natural del Cap de Creus han emès algun informe tècnic amb relació als projectes Miticap i Rescap
	314-00780/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com els projectes Miticap i Rescap interfereixen en el compliment de la resolució relativa a l’extracció de corall a la costa gironina
	314-00781/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i el grau d’implicació del sector pesquer en els projectes Miticap i Rescap
	314-00782/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mètodes que s’usaran per a la preservació de les gorgònies en els projectes Miticap i Rescap són supervisats per tècnics especialistes
	314-00783/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la zona on va començar l’incendi del 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00784/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es pot incendiar un edifici que comparteix recinte amb un parc de bombers
	314-00785/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la companyia d’assegurances que cobria les instal·lacions i el contingut que es van incendiar a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00786/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de despatxos incendiats el 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00787/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles d’extinció d’activació ràpida que hi ha a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00788/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles d’extinció d’activació ràpida disponibles durant l’incendi de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00789/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no hi havia vehicles d’extinció d’activació ràpida a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat en el moment de l’incendi
	314-00790/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de sistemes de detecció d’incendis o d’alarma a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00791/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’equips i sistemes de protecció contra incendis a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00792/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de vigilància en l’accés a les instal·lacions de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis
	314-00793/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control automàtic d’accés a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00794/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00795/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la gestió del registre documental de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00796/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la verificació de les mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00797/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data del darrer informe de verificació de mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	314-00798/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat amb alguna entitat col·laboradora de l’Administració
	314-00799/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència 
d’alguna instrucció tècnica complementària del Reglament tècnic 
de prevenció i extinció d’incendis
	314-00800/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos per a personal formador de seguretat privada en actiu
	314-00801/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos de reciclatge per a personal docent de centres de seguretat privada
	314-00802/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats formatives impulsades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per al 2017 i el 2018
	314-00803/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a cada comarca
	314-00804/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places en els centres residencials d’acció educativa a cada comarca
	314-00805/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’àmbit penitenciari que estan en règim d’interinitat
	314-00806/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’àmbit penitenciari de més de cinquanta anys
	314-00807/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients pendents de tramitar a cada jutjat
	314-00808/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de personal per expedients tramitats a cada jutjat
	314-00809/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici dels tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona per a construir el centre obert de la Zona Franca, de Barcelona
	314-00810/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a definir els usos d’un nou centre per a dones i preventius a la Zona Franca, de Barcelona
	314-00811/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits fets amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a instal·lar sistemes de videoconferència per a facilitar el treball dels advocats amb els presos preventius
	314-00812/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de transport per als treballadors de la presó Model que s’han de traslladar a altres centres penitenciaris
	314-00813/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del servei de transport de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1 i 2 i Quatre Camins
	314-00814/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha treballadors que han deixat de cobrar les despeses del transport públic fins al lloc de treball
	314-00815/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari Dependent de la Mesa Sectorial del Personal de l’Administració i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de dependènc
	314-00816/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb relació al transport al Centre Penitenciari Puig de les Basses
	314-00817/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trasllats d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
	314-00818/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
	314-00819/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes que s’han autoritzat del 2015 ençà
	314-00820/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
	314-00821/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
	314-00822/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix pel Departament de Territori i Sostenibilitat
	314-00823/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els grups parlamentaris Republicà i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent han sol·licitat alguna partida pressupostària per al rescat de la concessió privada de l’explotació de les línies
	314-00824/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de rescatar la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
	314-00825/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del rescat de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
	314-00826/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen de l’incendi a la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
	314-00827/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació que hi havia als despatxos destruïts en l’incendi de la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
	314-00828/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de selecció de les persones encarregades de les sessions i els tallers del curs adreçat als nous diputats de la dotzena legislatura
	314-00829/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Parlament en el curs adreçat als nous diputats de la dotzena legislatura
	314-00830/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de pluralisme polític en la selecció de les persones encarregades de les sessions i els tallers del curs adreçat als nous diputats de la dotzena legislatura
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