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DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · primer període · número 56 · divendres 13 d’abril de 2018

TAU L A D E C O N T I N G U T
3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou
assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00296/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou
assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00297/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou
assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00298/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou
assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00299/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures
no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00300/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures
no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00301/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00302/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00303/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou
assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00304/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou
assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00305/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals
inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00306/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals
inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00307/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00308/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00309/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels
quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00310/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels quals
inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00311/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou
assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00312/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou
assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00313/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs
2016-2017
311-00314/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius
dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic
dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00315/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si Barcelona de Serveis
Municipals ha rebut cap ajut de la Generalitat
311-00316/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contractes amb
l’empresa adjudicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177
311-00317/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les llicències de l’empresa adjudicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177 per a tractar dades
personals
311-00318/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els consultoris locals
d’atenció primària tancats durant el 2015 i el 2016
311-00319/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la unitat d’atenció continuada i d’urgències de base territorial que s’ha tancat en el període 2015-2016
311-00320/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les unitats de rehabilitació tancades durant el 2015 i el 2016
311-00321/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sales d’operacions
tancades durant el 2015 i el 2016
311-00322/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els boxs d’urgències
tancats durant el 2015 i el 2016
311-00323/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els punts d’atenció
d’urgències tancats durant el 2015 i el 2016
311-00324/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre l’apicultura i la biodiversitat
311-00325/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost destinat
a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00326/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de les mesures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00327/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pronòstic dels resultats de la lluita contra la vespa asiàtica
311-00328/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis de la col·
laboració amb altres administracions i ens per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00329/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cooperació amb els
propietaris d’explotacions agràries, fructícoles i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00330/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors
estrangers no acompanyats que han arribat del 2017 ençà
311-00331/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors
estrangers no acompanyats que hi ha als centres que depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
311-00332/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors
estrangers no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s’ha assignat una família extensa
311-00333/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors
estrangers no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s’ha assignat una família aliena
311-00334/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors
estrangers no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s’ha assignat una família extensa
311-00335/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors
estrangers no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s’ha assignat una família aliena
311-00336/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

37

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de publicació d’ofertes
laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-00921/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les ofertes laborals sense remuneració formulades per mitjà de convenis de pràctiques contribueixen a eliminar la
precarietat laboral
314-00922/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de modificar els
criteris de publicació d’ofertes laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-00923/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes laborals sense
remuneració que ha publicat el Servei d’Ocupació de Catalunya durant el darrer any
314-00924/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis de pràctiques
sense remuneració que ha signat el Servei d’Ocupació de Catalunya amb graduats
universitaris durant el darrer any
314-00925/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes laborals de la
Fundació per a la Promoció de l’Autocupació de Catalunya que ha tramitat el Servei
d’Ocupació de Catalunya
314-00926/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’abandonament
escolar en el període 2015-2017
314-00927/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de fracàs escolar
en el període 2015-2017
314-00928/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels alumnes que han
abandonat els estudis en el període 2015-2017
314-00929/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels alumnes amb fracàs
escolar en el període 2015-2017
314-00930/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que evidencien les característiques dels alumnes que abandonen els estudis
314-00931/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a lluitar
contra l’abandonament dels estudis i el fracàs escolar
314-00932/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies educatives adoptades per a lluitar contra l’abandonament dels estudis i el fracàs escolar dels alumnes
d’origen estranger
314-00933/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que usen el
llibre de biologia de tercer d’ESO de l’Editorial Casals
314-00934/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de demanar la retirada
del llibre de biologia de tercer d’ESO de l’Editorial Casals
314-00935/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir que els materials educatius s’adapten al currículum educatiu
314-00936/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els continguts d’educació sexual
que s’imparteixen als centres escolars
314-00937/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles oficials
d’alts càrrecs
314-00938/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de conductors de vehicles oficials d’alts càrrecs
314-00939/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de conductors de la Generalitat que acompleixen tasques fora de Catalunya
314-00940/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han enviat conductors a prestar
serveis fora de Catalunya els darrers sis mesos
314-00941/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no
lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00942/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no
lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00943/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00944/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00945/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00946/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00947/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00948/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00949/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures
no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00950/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures
no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00951/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00952/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00953/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00954/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00955/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00956/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00957/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00958/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00959/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic dels quals
inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00960/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis
Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic dels quals
inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00961/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per la Direcció General de Qualitat Ambiental amb relació a l’incompliment en matèria de
contaminació ambiental per Befesa i Derypol
314-00962/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del compliment de
la normativa de contaminació ambiental per Befesa Aluminios
314-00963/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

Taula de contingut

64

7

BOPC 56
13 d’abril de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la roureda de Can
Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00964/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’Ajuntament de
Tordera (Maresme) per la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet
314-00965/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi s’ha reunit amb les entitats que van denunciar la
tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00966/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals els agents
rurals no van intervenir fins al 3 d’abril de 2018 davant la tala d’arbres a la roureda
de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00967/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient sancionador per la tala
d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00968/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies dels agents forestals per la tala de boscos el 2016 i el 2017 que han acabat amb multa o que estan
per tramitar
314-00969/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot fer públic el nom de l’empresa
que ha talat un espai públic inclòs en el Pla d’espais d’interès natural
314-00970/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la restitució de la
zona de la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme), afectada per la tala d’arbres
314-00971/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar el protocol
de permisos de neteja de franges perimetrals en zones protegides
314-00972/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’una llei de patrimoni arbori monumental
314-00973/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de la inspecció interna
a tres empreses que treballen per a la sanitat pública en el sector de la rehabilitació i la logopèdia
314-00974/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions arran de les conclusions de la inspecció interna a tres empreses que treballen per a la sanitat pública
i de l’evidència que feien frau en la contractació del personal
314-00975/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rescissió dels serveis contractats
pel Servei Català de la Salut a Fisiogestión
314-00976/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de rehabilitació ambulatòria per al sistema sanitari públic
314-00977/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

Taula de contingut

73

8

BOPC 56
13 d’abril de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Barcelona de Serveis Municipals
ha rebut cap ajut de la Generalitat
314-00978/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes amb l’empresa adjudicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177
314-00979/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llicències de l’empresa adjudicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177 per a tractar dades personals
314-00980/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consultoris locals d’atenció primària tancats durant el 2015 i el 2016
314-00981/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat d’atenció continuada i
d’urgències de base territorial que s’ha tancat en el període 2015-2016
314-00982/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de rehabilitació tancades durant el 2015 i el 2016
314-00983/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sales d’operacions tancades
durant el 2015 i el 2016
314-00984/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els boxs d’urgències tancats durant el 2015 i el 2016
314-00985/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts d’atenció d’urgències
tancats durant el 2015 i el 2016
314-00986/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre l’apicultura i la biodiversitat
314-00987/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a lluitar
contra la vespa asiàtica
314-00988/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les mesures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-00989/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pronòstic dels resultats de la
lluita contra la vespa asiàtica
314-00990/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de la col·laboració amb
altres administracions i ens per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-00991/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cooperació amb els propietaris
d’explotacions agràries, fructícoles i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-00992/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers
no acompanyats que han arribat del 2017 ençà
314-00993/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers
no acompanyats que hi ha als centres que depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-00994/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers
no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s’ha assignat una família extensa
314-00995/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers
no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s’ha assignat una família aliena
314-00996/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers
no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s’ha assignat una família extensa
314-00997/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers
no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s’ha assignat una família aliena
314-00998/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes de trànsit tramitades pel Servei Català de Trànsit en el període 2014-2017
314-01005/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import ingressat per la Generalitat per les multes de trànsit tramitades pel Servei Català de Trànsit en el període
2014-2017
314-01006/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes de trànsit
tramitades pel Servei Català de Trànsit contra les quals s’ha recorregut en el període 2014-2017
314-01007/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes de trànsit
contra les quals s’ha recorregut i la resolució ha estat favorable al denunciat en el
període 2014-2017
314-01008/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes de trànsit
tramitades pel Servei Català de Trànsit que es van pagar en el període 2014-2017
Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
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adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
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Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals entrats al Registre.

314-01009/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes de trànsit
destinat a inversions en seguretat vial i en educació vial en el període 2014-2017
314-01010/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per conduir
amb taxes d’alcohol superiors a les legals en el període 2014-2017
314-01011/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

90
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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 els
centres educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00296/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Baix Llobregat que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00297/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Baix Llobregat que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central
el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00298/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Cataluña Central que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00299/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Cataluña Central que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en espanyol el curs 2016-2017
311-00300/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Lérida que contemplan
en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas
en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en anglès el curs 2016-2017
311-00301/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Lérida que contemplan
en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas
en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00302/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Tarragona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en anglès el curs 2016-2017
311-00303/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Tarragona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00304/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Vallés Occidental que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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311-00305/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Vallés Occidental que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques
el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00306/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Barcelona Comarques
que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas
no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques
el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00307/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Barcelona Comarques
que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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311-00308/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Gerona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en anglès el curs 2016-2017
311-00309/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Gerona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès
Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no
lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00310/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Maresme-Vallés
Oriental que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de
asignaturas no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle
siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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311-00311/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Maresme-Vallés
Oriental que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de
asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle
siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00312/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial de les Terres de l’Ebre
que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas
no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00313/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de les Terres de l’Ebre
que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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311-00314/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Consorci d’Educació
de Barcelona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de
asignaturas no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle
siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació
de Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no
lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00315/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada 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:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Consorci d’Educació
de Barcelona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de
asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle
siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si
Barcelona de Serveis Municipals ha rebut cap ajut de la Generalitat
311-00316/12
ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Ha recibido la empresa Barcelona de Serveis Municipals, S.A., dependiente
del Ayuntamiento de Barcelona, alguna ayuda o subvención por parte de la Generalitat de Catalunya?
Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
contractes amb l’empresa adjudicatària del contracte administratiu
CTTI-2017-177
311-00317/12
ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relación al contrato administrativo con número de expediente CTTI-2017-177.
– ¿Cuántos contratos ha realizado la Generalitat de Catalunya previamente con
el adjudicatario?
– ¿Qué importe ha facturado el adjudicatario a la Generalitat de Catalunya en
todos sus contratos?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
llicències de l’empresa adjudicatària del contracte administratiu
CTTI-2017-177 per a tractar dades personals
311-00318/12
ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relación al contrato administrativo con número de expediente CTTI-2017-177.
– ¿De qué licencias dispone la empresa adjudicataria que puedan tratar datos
personales?
– ¿Qué nivel de protección se está dando a los datos personales con tal de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
consultoris locals d’atenció primària tancats durant el 2015 i el 2016
311-00319/12
ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de
la seva tramitació al 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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos estructurales de Atención Primaria incluido en las Memorias del Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que el número de consultorios locales ha pasado de 634 a 627.
En relación a cada uno de los siete consultorios cerrados en este periodo:
– ¿En qué localidades se encontraban?
– ¿Cuál es el número de usuarios (TSI) asignados a cada consultorio?
– ¿Cuál es el número de profesionales que atendían cada consultorio? Con indicación de su categoría profesional y su vinculación laboral.
– ¿Cuáles eran los horarios de atención de cada consultorio?
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos del cierre de cada consultorio?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la unitat
d’atenció continuada i d’urgències de base territorial que s’ha tancat
en el període 2015-2016
311-00320/12
ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos estructurales de Atención Primaria incluido en las Memorias del Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que el número de Unidades de Atención Continuada y Urgencias de Base
Territorial ha pasado de 23 a 22.
En relación a la unidad cerrada:
– ¿En qué localidad se encontraba y qué poblaciones cubría?
– ¿Cuál es el número de usuarios (TSI) asignados a esta unidad?
– ¿Cuál es el número de profesionales que atendían esta unidad? Con indicación
de su categoría profesional y su vinculación laboral.
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Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
unitats de rehabilitació tancades durant el 2015 i el 2016
311-00321/12
ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos estructurales de Atención Primaria incluido en las Memorias del Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que el número de Unidades de Rehabilitación ha pasado de 11 a 9.
En relación a las unidades cerradas:
– ¿En qué localidades se encontraban y qué poblaciones cubrían?
– ¿Cuál es el número de usuarios (TSI) asignados a estas unidades?
– ¿Cuál es el número de profesionales que atendían estas unidades? Con indicación de su categoría profesional y su vinculación laboral.
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos de su cierre?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sales
d’operacions tancades durant el 2015 i el 2016
311-00322/12
ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre3.25.10. Preguntes orals en comissió
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senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos de Atención Hospitalaria incluido en las Memorias del
Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que
el número de quirófanos ha pasado de 141 a 139.
En relación a los quirófanos cerrados:
– ¿En qué hospital se encontraban?
– ¿Cuál fue la fecha de cierre?
– ¿Cuál fue la actividad realizada en estos dos quirófanos durante el año 2015?
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos de su cierre?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els boxs
d’urgències tancats durant el 2015 i el 2016
311-00323/12
ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos de Atención Hospitalaria incluido en las Memorias del
Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que
el número de boxes de urgencias ha pasado de 444 a 409.
En relación a los boxes de urgencias cerrados:
– ¿En qué hospital u hospitales se encontraban?
– ¿Cuál fue la fecha de cierre?
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos de su cierre?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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311-00324/12
ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos de Atención Hospitalaria incluido en las Memorias del
Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que
el número de puntos de atención de urgencias ha pasado de 701 a 647.
En relación a los puntos de atención de urgencias cerrados:
– ¿En qué hospital o servicios se encontraban?
– ¿Cuál fue la fecha de cierre?
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos de su cierre?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica
sobre l’apicultura i la biodiversitat
311-00325/12
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi3.25.10. Preguntes orals en comissió
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nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’eco
sistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures concretes s’estan portant a terme per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat per minimitzar els efectes sobre l’apicultura i la biodiversitat?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
pressupost destinat a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00326/12
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’eco
sistema.
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin pressupost s’està dedicant a la lluita contra aquesta plaga i sobre quina
partida pressupostària?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’avaluació de les mesures aplicades per a lluitar contra la vespa
asiàtica
311-00327/12
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’avaluació de les mesures aplicades i en quina mesura s’han reduït els
danys a l’apicultura i al medi natural?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs
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311-00328/12
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’eco
sistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin pronòstic té l’espècie segons el Departament? Considera que les mesures
que s’estan portant a terme a l’actualitat són les suficients per al control de la plaga
i, en conseqüència, la reducció dels efectes sobre l’agricultura i el medi natural? Es
preveu modificar l’actuació del Departament o incrementar les mesures de lluita i
control de la plaga?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs
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311-00329/12
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’eco
sistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– En quins terminis el Departament col·labora amb altres administracions i ens
privats i públics, com ara la Diputació de Girona, els consells comarcals o els ajuntaments?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs
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311-00330/12
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’eco
sistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin tipus de cooperació s’ha establert amb els propietaris de les explotacions
agràries, fructícoles i apícoles afectats? Reben o és previst que rebin alguna mena
d’ajut per a la prevenció o compensació pels danys ocasionats?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de menors estrangers no acompanyats que han arribat
del 2017 ençà
311-00331/12
ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Elisabeth Valencia Mimbrero, 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:
– ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados han llegado a Cataluña los
años 2017 y 2018 hasta la fecha?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de menors estrangers no acompanyats que hi ha als centres
que depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència
311-00332/12
ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Elisabeth Valencia Mimbrero, 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:
– ¿Cuantos menores extranjeros no acompañados hay en cada centro de menores que dependa de la DGAIA? Se solicita la información desglosada por centros.
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de menors estrangers no acompanyats que van arribar
el 2017 als quals s’ha assignat una família extensa
311-00333/12
ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

La Mesa acorda admetre a 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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Elisabeth Valencia Mimbrero, 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:
– ¿Cuál es el número de menores extranjeros no acompañados que llegaron a Cataluña en 2017 a los que se le ha asignado una familia extensa?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de menors estrangers no acompanyats que van arribar
el 2017 als quals s’ha assignat una família aliena
311-00334/12
ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Elisabeth Valencia Mimbrero, 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:
– ¿Cuál es el número de menores extranjeros no acompañados que llegaron a Cataluña en 2017 a los que se le ha asignado familia ajena?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de menors estrangers no acompanyats que han arribat
el 2018 als quals s’ha assignat una família extensa
311-00335/12
ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de
la seva tramitació al 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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Elisabeth Valencia Mimbrero, 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:
– ¿Cuál es el número de menores extranjeros no acompañados que han llegado a
Cataluña en 2018 a los que se le ha asignado una familia extensa?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de menors estrangers no acompanyats que han arribat
el 2018 als quals s’ha assignat una família aliena
311-00336/12
ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Elisabeth Valencia Mimbrero, 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:
– ¿Cuál es el número de menores extranjeros no acompañados que han llegado a
Cataluña en 2018 a los que se le ha asignado una familia ajena?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de
publicació d’ofertes laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-00921/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de
la seva tramitació al 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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En les darreres hores hem pogut conèixer informacions molt greus sobre el funcionament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El Servei d’Ocupació de Catalunya va publicar el passat 27 de març una oferta d’ocupació sense remuneració,
relativa a una posició de responsable de comunicació amb títol universitari i anglès,
la contractació de la qual es formularia a través de l’establiment d’un conveni de
pràctiques amb el mateix organisme d’inserció laboral. L’esmentada posició seria
per un projecte de la Fundació per a l’Autopromoció de la Ocupació a Catalunya
(CP’AC) i orientada a l’emprenedoria juvenil. Davant aquesta informació,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins són els criteris del SOC per a la publicació d’ofertes laborals?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les ofertes
laborals sense remuneració formulades per mitjà de convenis de
pràctiques contribueixen a eliminar la precarietat laboral
314-00922/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En les darreres hores hem pogut conèixer informacions molt greus sobre el funcionament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El Servei d’Ocupació de Catalunya va publicar el passat 27 de març una oferta d’ocupació sense remuneració,
relativa a una posició de responsable de comunicació amb títol universitari i anglès,
la contractació de la qual es formularia a través de l’establiment d’un conveni de
pràctiques amb el mateix organisme d’inserció laboral. L’esmentada posició seria
per un projecte de la Fundació per a l’Autopromoció de la Ocupació a Catalunya
(CP’AC) i orientada a l’emprenedoria juvenil. Davant aquesta informació,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Considera el Govern que aquest tipus d’ofertes laborals contribueixen a acabar
amb la precarietat laboral, i en especial, amb la precarietat laboral juvenil?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència
de modificar els criteris de publicació d’ofertes laborals del Servei
d’Ocupació de Catalunya
314-00923/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En les darreres hores hem pogut conèixer informacions molt greus sobre el funcionament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El Servei d’Ocupació de Catalunya va publicar el passat 27 de març una oferta d’ocupació sense remuneració,
relativa a una posició de responsable de comunicació amb títol universitari i anglès,
la contractació de la qual es formularia a través de l’establiment d’un conveni de
pràctiques amb el mateix organisme d’inserció laboral. L’esmentada posició seria
per un projecte de la Fundació per a l’Autopromoció de la Ocupació a Catalunya
(CP’AC) i orientada a l’emprenedoria juvenil. Davant aquesta informació,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Considera convenient el Govern modificar els criteris de publicació d’ofertes
laborals del SOC?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes
laborals sense remuneració que ha publicat el Servei d’Ocupació de
Catalunya durant el darrer any
314-00924/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En les darreres hores hem pogut conèixer informacions molt greus sobre el funcionament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El Servei d’Ocupació de Catalunya va publicar el passat 27 de març una oferta d’ocupació sense remuneració,
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relativa a una posició de responsable de comunicació amb títol universitari i anglès,
la contractació de la qual es formularia a través de l’establiment d’un conveni de
pràctiques amb el mateix organisme d’inserció laboral. L’esmentada posició seria
per un projecte de la Fundació per a l’Autopromoció de la Ocupació a Catalunya
(CP’AC) i orientada a l’emprenedoria juvenil. Davant aquesta informació,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té coneixement el Govern del número d’ofertes laborals a remuneració 0 euros
que ha publicat el SOC en el darrer any? Quin n’és aquest número?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
convenis de pràctiques sense remuneració que ha signat el Servei
d’Ocupació de Catalunya amb graduats universitaris durant el
darrer any
314-00925/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En les darreres hores hem pogut conèixer informacions molt greus sobre el funcionament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El Servei d’Ocupació de Catalunya va publicar el passat 27 de març una oferta d’ocupació sense remuneració,
relativa a una posició de responsable de comunicació amb títol universitari i anglès,
la contractació de la qual es formularia a través de l’establiment d’un conveni de
pràctiques amb el mateix organisme d’inserció laboral. L’esmentada posició seria
per un projecte de la Fundació per a l’Autopromoció de la Ocupació a Catalunya
(CP’AC) i orientada a l’emprenedoria juvenil. Davant aquesta informació,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té coneixement el Govern del número de convenis de pràctiques a remuneració 0 euros que ha signat el SOC amb graduats universitaris en el darrer any? Quin
n’és aquest número?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes
laborals de la Fundació per a la Promoció de l’Autocupació de
Catalunya que ha tramitat el Servei d’Ocupació de Catalunya
314-00926/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En les darreres hores hem pogut conèixer informacions molt greus sobre el funcionament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El Servei d’Ocupació de Catalunya va publicar el passat 27 de març una oferta d’ocupació sense remuneració,
relativa a una posició de responsable de comunicació amb títol universitari i anglès,
la contractació de la qual es formularia a través de l’establiment d’un conveni de
pràctiques amb el mateix organisme d’inserció laboral. L’esmentada posició seria
per un projecte de la Fundació per a l’Autopromoció de la Ocupació a Catalunya
(CP’AC) i orientada a l’emprenedoria juvenil. Davant aquesta informació,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té coneixement el Govern del número d’ofertes de l’esmentada fundació
(CP’AC) que ha tramitat el SOC? Quin n’és aquest número?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge
d’abandonament escolar en el període 2015-2017
314-00927/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quin és el percentatge d’abandonament escolar prematur a Catalunya els anys
2015, 2016 i 2017? (Desglossar les dades per centres escolars i zones educatives)
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de
fracàs escolar en el període 2015-2017
314-00928/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el percentatge de fracàs escolar a Catalunya els anys 2015, 2016
i 2017? (Desglossar les dades per centres escolars i zones educatives)
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels
alumnes que han abandonat els estudis en el període 2015-2017
314-00929/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el perfil dels alumnes que han abandonat prematurament els seus estudis els anys 2015, 2016 i 2017? (Se sol·licita un perfil tenint en compte determi-
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nants com el nivell socioeconòmic i la nacionalitat d’origen de la família, així com
la llengua habitual)
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels
alumnes amb fracàs escolar en el període 2015-2017
314-00930/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el perfil de l’alumnat que va registrar l’anomenat fracàs escolar els
anys 2015, 2016 i 2017? (Se sol·licita un perfil tenint en compte determinants com
el nivell socioeconòmic i la nacionalitat d’origen de la família, així com la llengua
habitual)
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que
evidencien les característiques dels alumnes que abandonen els
estudis
314-00931/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– De quines dades disposa el Govern per evidenciar que l’abandonament escolar prematur està molt determinat per les característiques sociodemogràfiques dels
estudiants i pel seu estatuts socioeconòmic i cultural, pel sexe, per l’origen ètnic o
migratori, segons indiquen diferents informes?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades per a lluitar contra l’abandonament dels estudis i el fracàs
escolar
314-00932/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures està portant a terme el Govern per lluitar contra l’abandonament escolar prematur a Catalunya? I contra el fracàs escolar? Quin és el paper dels
centres escolars i dels docents?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies
educatives adoptades per a lluitar contra l’abandonament dels
estudis i el fracàs escolar dels alumnes d’origen estranger
314-00933/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Està el Departament d’Ensenyament portant a terme alguna estratègia educativa específica orientada a l’alumnat d’origen estranger per lluitar contra l’abandonament escolar prematur i el fracàs escolar?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars
que usen el llibre de biologia de tercer d’ESO de l’Editorial Casals
314-00934/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern d’Aragó ha demanat la retirada d’un llibre de Biologia de tercer
d’ESO de l’Editorial Casals pels seus continguts inapropiats. En el llibre s’assegura
que per evitar la sida i altres malalties de transmissió sexual és recomanable practicar «l’abstinència sexual» i la «fidelitat» i, en última instància, «l’ús dels preservatiu
o altres mètodes de barrera o químics», encara que aquests «podrien afavorir algunes conductes de risc, com el canvi de parella, tant homosexual com heterosexual».
En el llibre es defineix l’avortament com un «problema social motivat per causes
econòmiques» i que ha provocat «la disminució de la natalitat». Interessa saber a
aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En quins centres escolars de Catalunya es fa ús del llibre de Biologia de tercer
d’ESO de l’Editorial Casals? Han notificat aquests centres escolars al Departament
d’Ensenyament que el contingut d’aquest llibre no s’adapta al currículum educatiu
establert per la Generalitat de Catalunya?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
demanar la retirada del llibre de biologia de tercer d’ESO de
l’Editorial Casals
314-00935/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern d’Aragó ha demanat la retirada d’un llibre de Biologia de tercer
d’ESO de l’Editorial Casals pels seus continguts inapropiats. En el llibre s’assegura
que per evitar la sida i altres malalties de transmissió sexual és recomanable practicar «l’abstinència sexual» i la «fidelitat» i, en última instància, «l’ús dels preservatiu
o altres mètodes de barrera o químics», encara que aquests «podrien afavorir algunes conductes de risc, com el canvi de parella, tant homosexual com heterosexual».
En el llibre es defineix l’avortament com un «problema social motivat per causes
econòmiques» i que ha provocat «la disminució de la natalitat». Interessa saber a
aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Govern demanar la retirada del llibre de Biologia de tercer
d’ESO de l’Editorial Casals pels seus continguts inapropiats que no s’adapten al
currículum educatiu?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades per a garantir que els materials educatius s’adapten
al currículum educatiu
314-00936/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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El Govern d’Aragó ha demanat la retirada d’un llibre de Biologia de tercer
d’ESO de l’Editorial Casals pels seus continguts inapropiats. En el llibre s’assegura
que per evitar la sida i altres malalties de transmissió sexual és recomanable practicar «l’abstinència sexual» i la «fidelitat» i, en última instància, «l’ús dels preservatiu
o altres mètodes de barrera o químics», encara que aquests «podrien afavorir algunes conductes de risc, com el canvi de parella, tant homosexual com heterosexual».
En el llibre es defineix l’avortament com un «problema social motivat per causes
econòmiques» i que ha provocat «la disminució de la natalitat». Interessa saber a
aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures porta a terme el Govern per garantir que tots els materials que
utilitzen els centres escolars de Catalunya s’adapten al currículum educatiu i no tenen continguts inapropiats?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els continguts
d’educació sexual que s’imparteixen als centres escolars
314-00937/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern d’Aragó ha demanat la retirada d’un llibre de Biologia de tercer
d’ESO de l’Editorial Casals pels seus continguts inapropiats. En el llibre s’assegura
que per evitar la sida i altres malalties de transmissió sexual és recomanable practicar «l’abstinència sexual» i la «fidelitat» i, en última instància, «l’ús dels preservatiu
o altres mètodes de barrera o químics», encara que aquests «podrien afavorir algunes conductes de risc, com el canvi de parella, tant homosexual com heterosexual».
En el llibre es defineix l’avortament com un «problema social motivat per causes
econòmiques» i que ha provocat «la disminució de la natalitat». Interessa saber a
aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quins continguts sobre educació sexual es porten a terme en els centres escolars de Catalunya? Amb quins materials?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
vehicles oficials d’alts càrrecs
314-00938/12
FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC
Reg. 2458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– De quants vehicles oficials a disposició d’alts càrrecs disposa la Generalitat de
Catalunya? Desglossar a quins departaments estan adscrits.
Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
conductors de vehicles oficials d’alts càrrecs
314-00939/12
FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC
Reg. 2459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– De quants conductors de vehicles oficials a disposició d’alts càrrecs disposa la
Generalitat de Catalunya? Desglossar a quins departaments estan adscrits.
Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
conductors de la Generalitat que acompleixen tasques fora de
Catalunya
314-00940/12
FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC
Reg. 2460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants conductors de la Generalitat de Catalunya estan adscrits, ja sigui de
forma permanent o temporal, a tasques a desenvolupar fora de Catalunya?
– Quins són els serveis que presten?
Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han enviat
conductors a prestar serveis fora de Catalunya els darrers sis mesos
314-00941/12
FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC
Reg. 2461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– S’han enviat conductors a prestar serveis fora de Catalunya en els darrers sis
mesos?
– Quins tipus de serveis? Concretar dates i llocs dels serveis.
Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en espanyol el curs 2016-2017
314-00942/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Baix Llobregat que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en anglès el curs 2016-2017
314-00943/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Baix Llobregat que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en espanyol el curs 2016-2017
314-00944/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Cataluña Central que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en anglès el curs 2016-2017
314-00945/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Cataluña Central que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels
quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el
curs 2016-2017
314-00946/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Lérida que contemplan
en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas
en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels
quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el
curs 2016-2017
314-00947/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Lérida que contemplan
en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas
en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic
dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en
espanyol el curs 2016-2017
314-00948/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Tarragona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic
dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès
el curs 2016-2017
314-00949/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Tarragona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en espanyol el curs 2016-2017
314-00950/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Vallés Occidental que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en anglès el curs 2016-2017
314-00951/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Vallés Occidental que
contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no
lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00952/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Barcelona Comarques
que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas
no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00953/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Barcelona Comarques
que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic
dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en
espanyol el curs 2016-2017
314-00954/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Gerona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic
dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès
el curs 2016-2017
314-00955/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial de Gerona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00956/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Maresme-Vallés Oriental que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques
impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00957/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Maresme-Vallés
Oriental que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de
asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle
siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en espanyol el curs 2016-2017
314-00958/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:

3.25.15. Preguntes per escrit

60

BOPC 56
13 d’abril de 2018

Relación de centros educativos del Servicio Territorial de les Terres de l’Ebre
que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas
no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides
en anglès el curs 2016-2017
314-00959/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial de les Terres de l’Ebre
que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de
Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures
no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00960/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Consorci d’Educació
de Barcelona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de
asignaturas no lingüísticas en lengua española en el curso 2016/2017, con el detalle
siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua española con
indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de
Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures
no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00961/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 2513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
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Relación de centros educativos del Servicio Territorial del Consorci d’Educació
de Barcelona que contemplan en su Proyecto Lingüístico de Centro la impartición de
asignaturas no lingüísticas en lengua inglesa en el curso 2016/2017, con el detalle
siguiente:
– Nombre del centro educativo
– Titularidad (pública/privada)
– Municipio y comarca
– Nombre de las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua inglesa con indicación de la etapa y el curso en que se imparten
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per la Direcció General de Qualitat Ambiental amb relació
a l’incompliment en matèria de contaminació ambiental per Befesa
i Derypol
314-00962/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Arran de la publicació de l’informe negatiu emès en l’Informe relatiu a la inspecció ambiental dins el marc del Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya
en relació a l’incompliment en matèria de contaminació atmosfèrica de les empreses Befesa i Derypol al terme municipal de les Franqueses del Vallès, comarca del
Vallès Oriental,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures concretes té intenció d’adoptar la Direcció General de Qualitat Ambiental?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del
compliment de la normativa de contaminació ambiental per Befesa
Aluminios
314-00963/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 2516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Degut a que l’empresa Befesa Aluminios, situada en el terme municipal de les
Franqueses del Vallès, comarca del Vallès Oriental, és una activitat industrial que
emet a l’atmosfera importants nivells d’òxids de nitrogen i, sobretot, partícules en
suspensió,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com creu la Direcció General de Qualitat Ambiental que s’ha d’actuar per a
garantir el compliment de la normativa? Considera convenient l’establiment de mesuraments en continu obligatoris sobre la producció d’emissions de l’empresa Befesa
Aluminios?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la
roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00964/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 2517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Una quinzena d’entitats naturalistes i veïnals han denunciat que s’estaven tallant
arbres de la zona de la roureda de Can Verdalet a Tordera, un bosc de roureda humida de roure penol (Quercus Robur) poc freqüent a Catalunya. Un espai que forma
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part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.
L’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per
tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, les entitats ecologistes i veïnals
van denunciar que s’estava talant també un espai públic que no permet aquest tipus
d’accions ja que està inclòs al Pla d’espai d’interès Natural (PEIN). S’han talat 400
arbres en zona protegida i destrossat un habitat natural de flora i fauna singular i
protegit aprofitant els dies festius.
– Quina posició té la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat davant aquests fets? I la d’Agricultura, Ramaderia i Pesca?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb
l’Ajuntament de Tordera (Maresme) per la tala d’arbres a la roureda
de Can Verdalet
314-00965/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 2518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Una quinzena d’entitats naturalistes i veïnals han denunciat que s’estaven tallant
arbres de la zona de la roureda de Can Verdalet a Tordera, un bosc de roureda humida de roure penol (Quercus Robur) poc freqüent a Catalunya. Un espai que forma
part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.
L’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per
tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, les entitats ecologistes i veïnals
van denunciar que s’estava talant també un espai públic que no permet aquest tipus
d’accions ja que està inclòs al Pla d’espai d’interès Natural (PEIN). S’han talat 400
arbres en zona protegida i destrossat un habitat natural de flora i fauna singular i
protegit aprofitant els dies festius.
– S’ha posat en contacte la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat amb l’Ajuntament de Tordera? I la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció
General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi s’ha reunit amb
les entitats que van denunciar la tala d’arbres a la roureda de Can
Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00966/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 2519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Una quinzena d’entitats naturalistes i veïnals han denunciat que s’estaven tallant
arbres de la zona de la roureda de Can Verdalet a Tordera, un bosc de roureda humida de roure penol (Quercus Robur) poc freqüent a Catalunya. Un espai que forma
part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.
L’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per
tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, les entitats ecologistes i veïnals
van denunciar que s’estava talant també un espai públic que no permet aquest tipus
d’accions ja que està inclòs al Pla d’espai d’interès Natural (PEIN). S’han talat 400
arbres en zona protegida i destrossat un habitat natural de flora i fauna singular i
protegit aprofitant els dies festius.
– S’ha reunit la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de
la Generalitat amb les entitats ecologistes i veïnals que van denunciar aquests fets?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les
quals els agents rurals no van intervenir fins al 3 d’abril de 2018
davant la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a Tordera
(Maresme)
314-00967/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 2520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Una quinzena d’entitats naturalistes i veïnals han denunciat que s’estaven tallant
arbres de la zona de la roureda de Can Verdalet a Tordera, un bosc de roureda humida de roure penol (Quercus Robur) poc freqüent a Catalunya. Un espai que forma
part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.
L’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per
tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, les entitats ecologistes i veïnals
van denunciar que s’estava talant també un espai públic que no permet aquest tipus
d’accions ja que està inclòs al Pla d’espai d’interès Natural (PEIN). S’han talat 400
arbres en zona protegida i destrossat un habitat natural de flora i fauna singular i
protegit aprofitant els dies festius.
– Per quina raó malgrat les alertes emeses per les entitats ecologistes, els Agents
Rurals no van intervenir fins el dimarts 3 d’abril?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient
sancionador per la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet,
a Tordera (Maresme)
314-00968/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 2521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Una quinzena d’entitats naturalistes i veïnals han denunciat que s’estaven tallant
arbres de la zona de la roureda de Can Verdalet a Tordera, un bosc de roureda humida de roure penol (Quercus Robur) poc freqüent a Catalunya. Un espai que forma
part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.
L’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per
tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, les entitats ecologistes i veïnals
van denunciar que s’estava talant també un espai públic que no permet aquest tipus
d’accions ja que està inclòs al Pla d’espai d’interès Natural (PEIN). S’han talat 400
arbres en zona protegida i destrossat un habitat natural de flora i fauna singular i
protegit aprofitant els dies festius.
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– En quina situació es troba l’expedient sancionador obert per la Generalitat?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies
dels agents forestals per la tala de boscos el 2016 i el 2017 que
han acabat amb multa o que estan per tramitar
314-00969/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 2522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Una quinzena d’entitats naturalistes i veïnals han denunciat que s’estaven tallant
arbres de la zona de la roureda de Can Verdalet a Tordera, un bosc de roureda humida de roure penol (Quercus Robur) poc freqüent a Catalunya. Un espai que forma
part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.
L’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per
tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, les entitats ecologistes i veïnals
van denunciar que s’estava talant també un espai públic que no permet aquest tipus
d’accions ja que està inclòs al Pla d’espai d’interès Natural (PEIN). S’han talat 400
arbres en zona protegida i destrossat un habitat natural de flora i fauna singular i
protegit aprofitant els dies festius.
– Les tales de boscos és un dels problemes que té Catalunya i motiu de queixes
de moltes entitats que treballen pel Medi Ambient. De les denuncies imposades pels
agents forestals a Catalunya durant el 2016 i 2017 relacionades amb tala de boscos,
quantes acaben amb multes? I quantes encara estan per tramitar?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot fer públic
el nom de l’empresa que ha talat un espai públic inclòs en el Pla
d’espais d’interès natural
314-00970/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 2523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

La Mesa acorda admetre a 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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Una quinzena d’entitats naturalistes i veïnals han denunciat que s’estaven tallant
arbres de la zona de la roureda de Can Verdalet a Tordera, un bosc de roureda humida de roure penol (Quercus Robur) poc freqüent a Catalunya. Un espai que forma
part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.
L’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per
tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, les entitats ecologistes i veïnals
van denunciar que s’estava talant també un espai públic que no permet aquest tipus
d’accions ja que està inclòs al Pla d’espai d’interès natural (PEIN). S’han talat 400
arbres en zona protegida i destrossat un habitat natural de flora i fauna singular i
protegit aprofitant els dies festius.
– Pot fer públic el govern de la Generalitat quina empresa ha talat un espai públic
inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN)?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de
la restitució de la zona de la roureda de Can Verdalet, a Tordera
(Maresme), afectada per la tala d’arbres
314-00971/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 2524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Una quinzena d’entitats naturalistes i veïnals han denunciat que s’estaven tallant
arbres de la zona de la roureda de Can Verdalet a Tordera, un bosc de roureda humida de roure penol (Quercus Robur) poc freqüent a Catalunya. Un espai que forma
part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.
L’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per
tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, les entitats ecologistes i veïnals
van denunciar que s’estava talant també un espai públic que no permet aquest tipus
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d’accions ja que està inclòs al Pla d’espai d’interès natural (PEIN). S’han talat 400
arbres en zona protegida i destrossat un habitat natural de flora i fauna singular i
protegit aprofitant els dies festius.
– Com garantirà la Generalitat la restitució de la zona greument afectada?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
canviar el protocol de permisos de neteja de franges perimetrals
en zones protegides
314-00972/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 2525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Una quinzena d’entitats naturalistes i veïnals han denunciat que s’estaven tallant
arbres de la zona de la roureda de Can Verdalet a Tordera, un bosc de roureda humida de roure penol (Quercus Robur) poc freqüent a Catalunya. Un espai que forma
part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.
L’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per
tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, les entitats ecologistes i veïnals
van denunciar que s’estava talant també un espai públic que no permet aquest tipus
d’accions ja que està inclòs al Pla d’espai d’interès natural (PEIN). S’han talat 400
arbres en zona protegida i destrossat un habitat natural de flora i fauna singular i
protegit aprofitant els dies festius.
– Té previst la Generalitat canviar el protocol de permisos de neteja de franges
perimetrals en zones protegides, per evitar nous casos com aquest que s’han produït
en altres casos com en la zona PEIN de Pinya de Rosa?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’una llei de
patrimoni arbori monumental
314-00973/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Una quinzena d’entitats naturalistes i veïnals han denunciat que s’estaven tallant
arbres de la zona de la roureda de Can Verdalet a Tordera, un bosc de roureda humida de roure penol (Quercus Robur) poc freqüent a Catalunya. Un espai que forma
part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.
L’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per
tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, les entitats ecologistes i veïnals
van denunciar que s’estava talant també un espai públic que no permet aquest tipus
d’accions ja que està inclòs al Pla d’espai d’interès natural (PEIN). S’han talat 400
arbres en zona protegida i destrossat un habitat natural de flora i fauna singular i
protegit aprofitant els dies festius.
– Ha estudiat el Govern la possibilitat d’impulsar una Llei de Patrimoni Arbori
Monumental com la que va ser aprovada l’any 2006 a la Comunitat Valenciana, per
protegir els boscos madurs o d’interès de Catalunya?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de
la inspecció interna a tres empreses que treballen per a la sanitat
pública en el sector de la rehabilitació i la logopèdia
314-00974/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP
Reg. 2527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
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del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
L’any 2017 la Seguretat Social va imposar multes milionàries per frau a 3 empreses que treballen per a la sanitat pública catalana en el sector de la rehabilitació
i la logopèdia.
Dues de les empreses multades són UTEs que gestionen serveis a Barcelona ciutat. L’altra és Fisiogestión, que acapara la meitat dels paquets de rehabilitació ambulatòria que el CatSalut va adjudicar en època del conseller Boi Ruiz via concurs.
Quan es va fer pública l’acció sancionadora de la Seguretat Social el conseller
Comín va anunciar l’activació d’una inspecció pròpia des del departament de Salut
per a valorar la situació i va assegurar que actuaria en conseqüència
– Quina ha estat la conclusió d’aquesta inspecció interna?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
arran de les conclusions de la inspecció interna a tres empreses que
treballen per a la sanitat pública i de l’evidència que feien frau en la
contractació del personal
314-00975/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP
Reg. 2528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
L’any 2017 la Seguretat Social va imposar multes milionàries per frau a 3 empreses que treballen per a la sanitat pública catalana en el sector de la rehabilitació
i la logopèdia.
Dues de les empreses multades són UTEs que gestionen serveis a Barcelona ciutat. L’altra és Fisiogestión, que acapara la meitat dels paquets de rehabilitació ambulatòria que el CatSalut va adjudicar en època del conseller Boi Ruiz via concurs.
Quan es va fer pública l’acció sancionadora de la Seguretat Social el conseller
Comín va anunciar l’activació d’una inspecció pròpia des del departament de Salut
per a valorar la situació i va assegurar que actuaria en conseqüència
– Quines actuacions s’han efectuat en conseqüència amb les conclusions d’aquesta inspecció interna i en consqüència amb l’evidència via sanció de la Seguretat Social que aquestes empreses feien frau en temes de contractació del personal?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rescissió dels
serveis contractats pel Servei Català de la Salut a Fisiogestión
314-00976/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP
Reg. 2529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
L’any 2017 la Seguretat Social va imposar multes milionàries per frau a 3 empreses que treballen per a la sanitat pública catalana en el sector de la rehabilitació
i la logopèdia.
Dues de les empreses multades són UTEs que gestionen serveis a Barcelona ciutat. L’altra és Fisiogestión, que acapara la meitat dels paquets de rehabilitació ambulatòria que el CatSalut va adjudicar en època del conseller Boi Ruiz via concurs.
Quan es va fer pública l’acció sancionadora de la Seguretat Social el conseller
Comín va anunciar l’activació d’una inspecció pròpia des del departament de Salut
per a valorar la situació i va assegurar que actuaria en conseqüència
– A Barcelona s’han començat a rescindir contractes amb les UTEs afectades
que gestionen serveis a la ciutat. Es farà el mateix amb els serveis contractats des
del CatSalut a Fisiogestion arreu del territori? Quan?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de
rehabilitació ambulatòria per al sistema sanitari públic
314-00977/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP
Reg. 2530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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L’any 2017 la Seguretat Social va imposar multes milionàries per frau a 3 empreses que treballen per a la sanitat pública catalana en el sector de la rehabilitació
i la logopèdia.
Dues de les empreses multades són UTEs que gestionen serveis a Barcelona ciutat. L’altra és Fisiogestión, que acapara la meitat dels paquets de rehabilitació ambulatòria que el CatSalut va adjudicar en època del conseller Boi Ruiz via concurs.
Quan es va fer pública l’acció sancionadora de la Seguretat Social el conseller
Comín va anunciar l’activació d’una inspecció pròpia des del departament de Salut
per a valorar la situació i va assegurar que actuaria en conseqüència
– Quin és el model de rehabilitació ambulatòria que vol el nou govern per al sistema sanitari públic català?
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Barcelona
de Serveis Municipals ha rebut cap ajut de la Generalitat
314-00978/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Ha recibido la empresa Barcelona de Serveis Municipals, S.A., dependiente
del Ayuntamiento de Barcelona, alguna ayuda o subvención por parte de la Generalitat de Catalunya?
Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes amb
l’empresa adjudicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177
314-00979/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relación al contrato administrativo con número de expediente CTTI-2017-177.
– ¿Cuántos contratos ha realizado la Generalitat de Catalunya previamente con
el adjudicatario?
– ¿Qué importe ha facturado el adjudicatario a la Generalitat de Catalunya en
todos sus contratos?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llicències de
l’empresa adjudicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177
per a tractar dades personals
314-00980/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relación al contrato administrativo con número de expediente CTTI-2017-177.
– ¿De qué licencias dispone la empresa adjudicataria que puedan tratar datos
personales?
– ¿Qué nivel de protección se está dando a los datos personales con tal de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consultoris
locals d’atenció primària tancats durant el 2015 i el 2016
314-00981/12
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de
la seva tramitació al 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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos estructurales de Atención Primaria incluido en las Memorias del Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que el número de consultorios locales ha pasado de 634 a 627.
En relación a cada uno de los siete consultorios cerrados en este periodo:
– ¿En qué localidades se encontraban?
– ¿Cuál es el número de usuarios (TSI) asignados a cada consultorio?
– ¿Cuál es el número de profesionales que atendían cada consultorio? Con indicación de su categoría profesional y su vinculación laboral.
– ¿Cuáles eran los horarios de atención de cada consultorio?
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos del cierre de cada consultorio?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat d’atenció
continuada i d’urgències de base territorial que s’ha tancat en el
període 2015-2016
314-00982/12
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos estructurales de Atención Primaria incluido en las Memorias del Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que el número de Unidades de Atención Continuada y Urgencias de Base
Territorial ha pasado de 23 a 22.
En relación a la unidad cerrada:
– ¿En qué localidad se encontraba y qué poblaciones cubría?
– ¿Cuál es el número de usuarios (TSI) asignados a esta unidad?
– ¿Cuál es el número de profesionales que atendían esta unidad? Con indicación
de su categoría profesional y su vinculación laboral.
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos de su cierre?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de
rehabilitació tancades durant el 2015 i el 2016
314-00983/12
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos estructurales de Atención Primaria incluido en las Memorias del Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que el número de Unidades de Rehabilitación ha pasado de 11 a 9.
En relación a las unidades cerradas:
– ¿En qué localidades se encontraban y qué poblaciones cubrían?
– ¿Cuál es el número de usuarios (TSI) asignados a estas unidades?
– ¿Cuál es el número de profesionales que atendían estas unidades? Con indicación de su categoría profesional y su vinculación laboral.
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos de su cierre?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sales
d’operacions tancades durant el 2015 i el 2016
314-00984/12
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos de Atención Hospitalaria incluido en las Memorias del
Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que
el número de quirófanos ha pasado de 141 a 139.
En relación a los quirófanos cerrados:
– ¿En qué hospital se encontraban?
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– ¿Cuál fue la fecha de cierre?
– ¿Cuál fue la actividad realizada en estos dos quirófanos durante el año 2015?
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos de su cierre?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els boxs d’urgències
tancats durant el 2015 i el 2016
314-00985/12
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos de Atención Hospitalaria incluido en las Memorias del
Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que
el número de boxes de urgencias ha pasado de 444 a 409.
En relación a los boxes de urgencias cerrados:
– ¿En qué hospital u hospitales se encontraban?
– ¿Cuál fue la fecha de cierre?
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos de su cierre?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts d’atenció
d’urgències tancats durant el 2015 i el 2016
314-00986/12
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS
Reg. 2569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el detalle de recursos de Atención Hospitalaria incluido en las Memorias del
Institut Català de la Salut correspondientes a los años 2015 y 2016 se especifica que
el número de puntos de atención de urgencias ha pasado de 701 a 647.
En relación a los puntos de atención de urgencias cerrados:
– ¿En qué hospital o servicios se encontraban?
– ¿Cuál fue la fecha de cierre?
– ¿Cuáles han sido los motivos concretos de su cierre?
Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2018
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre
l’apicultura i la biodiversitat
314-00987/12
FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB
UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’eco
sistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
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– Quines mesures concretes s’estan portant a terme per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat per minimitzar els efectes sobre l’apicultura i la biodiversitat?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost
destinat a lluitar contra la vespa asiàtica
314-00988/12
FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB
UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’eco
sistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin pressupost s’està dedicant a la lluita contra aquesta plaga i sobre quina
partida pressupostària?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les
mesures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-00989/12
FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB
UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’eco
sistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’avaluació de les mesures aplicades i en quina mesura s’han reduït els
danys a l’apicultura i al medi natural?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pronòstic dels
resultats de la lluita contra la vespa asiàtica
314-00990/12
FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB
UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de
la seva tramitació al 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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin pronòstic té l’espècie segons el Departament? Considera que les mesures
que s’estan portant a terme a l’actualitat són les suficients per al control de la plaga
i, en conseqüència, la reducció dels efectes sobre l’agricultura i el medi natural? Es
preveu modificar l’actuació del Departament o incrementar les mesures de lluita i
control de la plaga?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de la
col·laboració amb altres administracions i ens per a lluitar contra la
vespa asiàtica
314-00991/12
FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB
UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen
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els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’eco
sistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– En quins terminis el Departament col·labora amb altres administracions i ens
privats i públics, com ara la Diputació de Girona, els Consells Comarcals o els ajuntaments?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cooperació amb
els propietaris d’explotacions agràries, fructícoles i apícoles per a
lluitar contra la vespa asiàtica
314-00992/12
FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB
UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 2581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández
Riol, diputada 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.
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre
aquest preocupant hoste.
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No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espècies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’eco
sistema.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin tipus de cooperació s’ha establert amb els propietaris de les explotacions
agràries, fructícoles i apícoles afectats? Reben o és previst que rebin alguna mena
d’ajut per a la prevenció o compensació pels danys ocasionats?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
menors estrangers no acompanyats que han arribat del 2017 ençà
314-00993/12
FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados han llegado a Cataluña los
años 2017 y 2018 hasta la fecha?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de menors estrangers no acompanyats que hi ha als centres
que depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència
314-00994/12
FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

La Mesa acorda admetre a 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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuantos menores extranjeros no acompañados hay en cada centro de menores que dependa de la DGAIA? Se solicita la información desglosada por centros.
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
menors estrangers no acompanyats que van arribar el 2017
als quals s’ha assignat una família extensa
314-00995/12
FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es el número de menores extranjeros no acompañados que llegaron a Cataluña en 2017 a los que se le ha asignado una familia extensa?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
menors estrangers no acompanyats que van arribar el 2017
als quals s’ha assignat una família aliena
314-00996/12
FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es el número de menores extranjeros no acompañados que llegaron a Cataluña en 2017 a los que se le ha asignado familia ajena?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
menors estrangers no acompanyats que han arribat el 2018
als quals s’ha assignat una família extensa
314-00997/12
FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es el número de menores extranjeros no acompañados que han llegado a
Cataluña en 2018 a los que se le ha asignado una familia extensa?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
menors estrangers no acompanyats que han arribat el 2018
als quals s’ha assignat una família aliena
314-00998/12
FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 2597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es el número de menores extranjeros no acompañados que han llegado a
Cataluña en 2018 a los que se le ha asignado una familia ajena?
Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes
de trànsit tramitades pel Servei Català de Trànsit en el període 20142017
314-01005/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento,
solicita una copia de la documentación siguiente:
Solicitud de documentación

En relación a las sanciones impuestas por el Servei Català de Trànsit.
– Número total de multas de tráfico tramitadas en los años 2014, 2015, 2016 y
2017. Se solicita la información desglosada por años.
Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import ingressat
per la Generalitat per les multes de trànsit tramitades pel Servei
Català de Trànsit en el període 2014-2017
314-01006/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento,
solicita una copia de la documentación siguiente:
Solicitud de documentación

En relación a las sanciones impuestas por el Servei Català de Trànsit.
– Importe total ingresado por parte de la Generalitat de Catalunya en concepto
de multas de tráfico en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Se solicita la información
desglosada por años.
Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes
de trànsit tramitades pel Servei Català de Trànsit contra les quals
s’ha recorregut en el període 2014-2017
314-01007/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento,
solicita una copia de la documentación siguiente:
Solicitud de documentación

En relación a las sanciones impuestas por el Servei Català de Trànsit.
– Número total de multas de tráfico recurridas en los años 2014, 2015, 2016 y
2017. Se solicita la información desglosada por años.
Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes
de trànsit contra les quals s’ha recorregut i la resolució ha estat
favorable al denunciat en el període 2014-2017
314-01008/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de
la seva tramitació al 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’article 155 de la Constitució.
Al Presidente del Parlamento

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento,
solicita una copia de la documentación siguiente:
Solicitud de documentación

En relación a las sanciones impuestas por el Servei Català de Trànsit.
– Número total de multas de tráfico recurridas que tuvieron una resolución favorable al denunciado en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Se solicita la información
desglosada por años.
Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes
de trànsit tramitades pel Servei Català de Trànsit que es van pagar
en el període 2014-2017
314-01009/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento,
solicita una copia de la documentación siguiente:
Solicitud de documentación

En relación a las sanciones impuestas por el Servei Català de Trànsit.
– Número total de multas de tráfico que se hicieron efectivas con o sin recurso
en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Se solicita la información desglosada por años.
Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les
multes de trànsit destinat a inversions en seguretat vial i en educació
vial en el període 2014-2017
314-01010/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento,
solicita una copia de la documentación siguiente:
Solicitud de documentación

En relación a las sanciones impuestas por el Servei Català de Trànsit.
– Detalle del importe total de ingresos obtenidos en concepto de multas de tráfico que ha sido destinado a inversiones en seguridad vial y educación vial en los años
2014, 2015, 2016 y 2017. Se solicita la información desglosada por años.
Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
denúncies per conduir amb taxes d’alcohol superiors a les legals
en el període 2014-2017
314-01011/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 2549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento,
solicita una copia de la documentación siguiente:
Solicitud de documentación

En relación a las sanciones impuestas por el Servei Català de Trànsit.
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– Número total de denuncias realizadas por tasas de alcohol superiores al límite legal en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Se solicita la información desglosada
por años.
Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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