
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conclusió de la ins
pecció interna a tres empreses que treballen per a la sanitat pública en el sector de 
la rehabilitació i la logopèdia
311-00337/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00338/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la rescissió dels serveis 
contractats pel Servei Català de la Salut a Fisiogestión
311-00339/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de rehabilita
ció ambulatòria per al sistema sanitari públic
311-00340/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a re
soldre l’augment de casos pendents de tramitació als jutjats de Girona
311-00341/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació de la 
nova oficina judicial als jutjats de Girona
311-00342/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
pel Departament de Justícia per a agilitar els casos de violència de gènere pendents 
de tramitació als jutjats a Girona
311-00343/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs 11

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que l’Agència Ca
talana de l’Aigua té de l’estudi que alerta de la presència de restes d’antibiòtics en 
aqüífers i rius
314-00999/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per l’Agèn
cia Catalana de l’Aigua per a resoldre la situació derivada de la presència de restes 
d’antibiòtics en aqüífers i rius
314-01000/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 12
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència Catalana de l’Aigua té 
identificats els aqüífers contaminats per antibiòtics
314-01001/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en la salut de les per
sones de la contaminació per antibiòtics dels aqüífers i rius
314-01002/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la presència d’antibiò
tics en la fauna i la flora del Fluvià
314-01003/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació d’una regulació més es
tricta en l’ús d’antibiòtics en productes veterinaris
314-01004/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si usa el model de planificació dels 
serveis assistencials dissenyat per la Universitat de Barcelona i el Centre d’Investi
gació Biomèdica en Xarxa d’Epidemiologia i Salut Pública per a mitigar les epidè
mies de grip
314-01012/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució del millorament del pri
mer tram de la carretera C26, entre Berga i Ripoll
314-01013/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció del projecte executiu de 
millorament de la carretera BV4241/LV4241, entre Berga i Sant Llorenç de Morunys
314-01014/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes i els projectes per a 
donar un nou ús a les instal·lacions de la central tèrmica de Cercs (Berguedà)
314-01015/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les obres de millora
ment de la carretera B402/GI402, entre la Pobla de Lillet i Campdevànol
314-01016/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de la variant ferro
viària del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita en el servei de trens de 
rodalia d’aquests municipis
314-01017/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del manteniment del 
servei de trens de rodalia de Salou i Cambrils i de les connexions amb Barcelona
314-01018/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha sol·licitat gestionar la línia fer
roviària entre Vandellòs i la Secuita quan comenci a funcionar la variant ferroviària 
del Corredor Mediterrani
314-01019/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconversió del servei de trens 
de rodalia del Camp de Tarragona en un servei de tramvia
314-01020/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció de la 
carretera de Sant Ramon per a millorar l’accés a l’estació del Camp de Tarragona
314-01021/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de millorament de la 
carretera T203 per a facilitar l’accés a l’estació del Camp de Tarragona
314-01022/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del servei d’autobu
sos que connecten amb l’estació del Camp de Tarragona
314-01023/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una àrea metropolitana 
del taxi al voltant de l’estació del Camp de Tarragona
314-01024/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 1.2.e.4t 
de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01025/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 3.5 de la 
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01026/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 5.l de la 
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01027/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 12.1 de 
la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01028/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 18.2 de 
la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01029/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 5.g de la 
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01030/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 5.h de la 
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01031/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 5.i de la 
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01032/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 5.j de la 
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01033/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 5.q de la 
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01034/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les obres de res
tauració del monestir de Sant Pere de la Portella, de la Quar (Berguedà)
314-01035/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Centre Residencial d’Acció Edu
cativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01036/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 31
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur del Centre Residencial d’Ac
ció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01037/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de tancament o canvi 
d’activitat del Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Espar
reguera (Baix Llobregat)
314-01038/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors que acull 
el Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix 
Llobregat)
314-01039/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat dels treballadors del 
Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix 
Llobregat)
314-01040/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou ús del Centre Residencial 
d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01041/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de butlletins de par
tits polítics a la zona d’espera d’atenció al públic de les dependències d’institucions 
públiques
314-01042/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual que hi hagi butlle
tins de partits polítics a la zona d’espera d’atenció al públic de les dependències 
d’institucions públiques
314-01043/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització del material informatiu 
de la zona d’espera d’atenció al públic de les dependències d’institucions públiques
314-01044/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual la presència de pu
blicitat de partits polítics als taulells d’informació de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
314-01045/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’informació de partits 
polítics a la zona d’atenció al públic de les dependències del Departament d’Interior
314-01046/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges cedits pel BBVA a 
la Generalitat en compliment del conveni de col·laboració per a l’ajuda i la protecció 
de famílies en situació de vulnerabilitat social
314-01047/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges cedits pel BBVA a 
la Mesa d’Emergència del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en compliment del 
conveni de col·laboració per a l’ajuda i la protecció de famílies en situació de vul
nerabilitat social
314-01048/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió i el calendari de cessió 
d’habitatges en compliment del conveni de col·laboració per a l’ajuda i la protecció 
de famílies en situació de vulnerabilitat social entre el BBVA i la Generalitat
314-01049/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 38
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió i el calendari de cessió 
d’habitatges a la Mesa d’Emergència del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en 
compliment del conveni de col·laboració per a l’ajuda i la protecció de famílies en si
tuació de vulnerabilitat social entre el BBVA i la Generalitat
314-01050/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució d’obra de la se
gona fase de construcció de l’Institut Tordària, a Tordera (Alt Maresme)
314-01051/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació administrativa de l’execu
ció d’obra de la segona fase de construcció de l’Institut Tordària, a Tordera (Maresme)
314-01052/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista de la posada en 
marxa de l’Institut Tordària, de Tordera (Maresme)
314-01053/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de l’informe tècnic 
relatiu a la implantació del transport urbà a Vilaseca (Tarragonès) per a ferne la 
validació tècnica
314-01054/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació amb caràcter urgent 
de la revisió de l’informe tècnic relatiu a la implantació de transport urbà a Vilaseca 
(Tarragonès) per a ferne la validació tècnica
314-01055/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre l’aug
ment de casos pendents de tramitació als jutjats de Girona
314-01056/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la nova oficina 
judicial als jutjats de Girona
314-01057/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Depar
tament de Justícia per a agilitar els casos de violència de gènere pendents de tra
mitació als jutjats a Girona
314-01058/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Depar
tament de Justícia per a agilitar els casos de violència de gènere pendents de tra
mitació als jutjats de menors de Girona
314-01059/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs 45
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conclusió 
de la inspecció interna a tres empreses que treballen per a la sanitat 
pública en el sector de la rehabilitació i la logopèdia
311-00337/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 2626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 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 estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió de Salut o la que correspongui.

L’any 2017 la Seguretat Social va imposar multes milionàries per frau a 3 em-
preses 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 ciu-
tat. L’altra és Fisiogestión, que acapara la meitat dels paquets de rehabilitació am-
bulatòria 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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la conclusió d’aquesta inspecció interna?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00338/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 2627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió de Salut o la que correspongui.

L’any 2017 la Seguretat Social va imposar multes milionàries per frau a 3 em-
preses 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 ciu-
tat. L’altra és Fisiogestión, que acapara la meitat dels paquets de rehabilitació am-
bulatòria 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions s’han efectuat en conseqüència amb les conclusions d’aques-

ta inspecció interna i en conseqüència amb l’evidència via sanció de la Seguretat So-
cial que aquestes empreses feien frau en temes de contractació del personal?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
rescissió dels serveis contractats pel Servei Català de la Salut  
a Fisiogestión
311-00339/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 2628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 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 estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió de Salut o la que correspongui.

L’any 2017 la Seguretat Social va imposar multes milionàries per frau a 3 em-
preses 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 ciu-
tat. L’altra és Fisiogestión, que acapara la meitat dels paquets de rehabilitació am-
bulatòria 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– 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 Fisiogestión arreu del territori? Quan?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model 
de rehabilitació ambulatòria per al sistema sanitari públic
311-00340/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 2629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 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 estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió de Salut o la que correspongui.

L’any 2017 la Seguretat Social va imposar multes milionàries per frau a 3 em-
preses 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 ciu-
tat. L’altra és Fisiogestión, que acapara la meitat dels paquets de rehabilitació am-
bulatòria 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el model de rehabilitació ambulatòria que vol el nou govern per al sis-

tema sanitari públic català?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a resoldre l’augment de casos pendents de tramitació 
als jutjats de Girona
311-00341/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 2727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes y Jean Castel Sucarrat, diputados del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial los juzgados gerundenses 

tuvieron en el año 2017 un incremento del 7,22% en la entrada de asuntos, de los que 
se resolvieron un 2,79% más que el año anterior. Sin embargo, el volumen de asun-
tos en trámite ha aumentado en un 7,85% este pasado año 2017.

– ¿Está prevista la implementación de alguna medida para paliar este aumento 
de casos judiciales pendientes de tramitación?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel Sucarrat, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre  
la implantació de la nova oficina judicial als jutjats de Girona
311-00342/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 2728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes y Jean Castel Sucarrat, diputados del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial los juzgados gerundenses 

tuvieron en el año 2017 un incremento del 7,22% en la entrada de asuntos, de los que 
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se resolvieron un 2,79% más que el año anterior. Sin embargo, el volumen de asun-
tos en trámite ha aumentado en un 7,85% este pasado año 2017.

– En los juzgados de Girona y su jurisdicción, ¿se ha implantado la Nueva Ofi-
cina Judicial (NOJ)?

– En caso afirmativo, ¿en cuántos de ellos? Se solicita la respuesta especificando 
cuáles son estos juzgados y la fecha de su implantación.

– En caso negativo, ¿hay alguna previsión para su implementación? ¿En qué 
fecha?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel Sucarrat, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes pel Departament de Justícia per a agilitar els 
casos de violència de gènere pendents de tramitació als jutjats a 
Girona
311-00343/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 2729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes y Jean Castel Sucarrat, diputados del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Teniendo en cuenta que el pasado año 2017 el número de denuncias por violencia 

machista en Girona fue uno de los más elevados desde 2007, y siendo los juzgados 
de violencia contra la mujer los que mayor volumen de congestión tienen.

– ¿Qué medidas tiene previsto implementar el Departament de Justícia para agi-
lizar estos procedimientos?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018
María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel Sucarrat, diputados GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
l’Agència Catalana de l’Aigua té de l’estudi que alerta de la presència 
de restes d’antibiòtics en aqüífers i rius
314-00999/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Un estudi de la Universitat de Girona i de l’Institut de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
alerta que s’han trobat restes d’antibiòtics en aqüífers i rius com el Fluvià.

Són les restes dels productes farmacèutics utilitzats pels humans, que arriben a 
l’aigua procedent de les depuradores, i dels productes veterinaris per a animals que, 
a través dels purins que s’utilitzen com a fertilitzants, es filtren fins als aqüífers.

L’equip d’investigadors de l’ICRA i la UdG, que estan fent un control exhaustiu 
de diversos pous, aqüífers i trams del riu Fluvià, la seva importància com a agent 
contaminant no és gens menor.

L’anàlisi d’aquestes aigües evidencia que la contaminació està afectant els mi-
croorganismes de diverses formes, des de tornar-se resistents als antibiòtics fins a 
convertir-se en patògens, és a dir, que afecten els humans o animals.

Un problema de difícil solució, agreujat perquè encara no es coneix com es trans-
porten aquests antibiòtics dins els aqüífers, quines transformacions pateixen i, per 
tant, com es pot predir quins pous poden ser més vulnerables a aquesta contami-
nació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement l’Agència Catalana de l’Aigua d’aquest estudi?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per a resoldre la situació 
derivada de la presència de restes d’antibiòtics en aqüífers i rius
314-01000/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Un estudi de la Universitat de Girona i de l’Institut de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
alerta que s’han trobat restes d’antibiòtics en aqüífers i rius com el Fluvià.

Són les restes dels productes farmacèutics utilitzats pels humans, que arriben a 
l’aigua procedent de les depuradores, i dels productes veterinaris per a animals que, 
a través dels purins que s’utilitzen com a fertilitzants, es filtren fins als aqüífers.

L’equip d’investigadors de l’ICRA i la UdG, que estan fent un control exhaustiu 
de diversos pous, aqüífers i trams del riu Fluvià, la seva importància com a agent 
contaminant no és gens menor.

L’anàlisi d’aquestes aigües evidencia que la contaminació està afectant els micro-
organismes de diverses formes, des de tornar-se resistents als antibiòtics fins a con-
vertir-se en patògens, és a dir, que afecten els humans o animals.

Un problema de difícil solució, agreujat perquè encara no es coneix com es trans-
porten aquests antibiòtics dins els aqüífers, quines transformacions pateixen i, per 
tant, com es pot predir quins pous poden ser més vulnerables a aquesta contami-
nació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previstes l’Agència Catalana de l’Aigua per resoldre aquesta 

situació?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència Catalana 
de l’Aigua té identificats els aqüífers contaminats per antibiòtics
314-01001/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Un estudi de la Universitat de Girona i de l’Institut de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
alerta que s’han trobat restes d’antibiòtics en aqüífers i rius com el Fluvià.

Són les restes dels productes farmacèutics utilitzats pels humans, que arriben a 
l’aigua procedent de les depuradores, i dels productes veterinaris per a animals que, 
a través dels purins que s’utilitzen com a fertilitzants, es filtren fins als aqüífers.
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L’equip d’investigadors de l’ICRA i la UdG, que estan fent un control exhaustiu 
de diversos pous, aqüífers i trams del riu Fluvià, la seva importància com a agent 
contaminant no és gens menor.

L’anàlisi d’aquestes aigües evidencia que la contaminació està afectant els mi-
croorganismes de diverses formes, des de tornar-se resistents als antibiòtics fins a 
convertir-se en patògens, és a dir, que afecten els humans o animals.

Un problema de difícil solució, agreujat perquè encara no es coneix com es trans-
porten aquests antibiòtics dins els aqüífers, quines transformacions pateixen i, per 
tant, com es pot predir quins pous poden ser més vulnerables a aquesta contami-
nació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té l’Agència Catalana de l’Aigua identificats tots els aqüífers afectats?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en la 
salut de les persones de la contaminació per antibiòtics dels aqüífers 
i rius
314-01002/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Un estudi de la Universitat de Girona i de l’Institut de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
alerta que s’han trobat restes d’antibiòtics en aqüífers i rius com el Fluvià.

Són les restes dels productes farmacèutics utilitzats pels humans, que arriben a 
l’aigua procedent de les depuradores, i dels productes veterinaris per a animals que, 
a través dels purins que s’utilitzen com a fertilitzants, es filtren fins als aqüífers.

L’equip d’investigadors de l’ICRA i la UdG, que estan fent un control exhaustiu 
de diversos pous, aqüífers i trams del riu Fluvià, la seva importància com a agent 
contaminant no és gens menor.

L’anàlisi d’aquestes aigües evidencia que la contaminació està afectant els mi-
croorganismes de diverses formes, des de tornar-se resistents als antibiòtics fins a 
convertir-se en patògens, és a dir, que afecten els humans o animals.

Un problema de difícil solució, agreujat perquè encara no es coneix com es trans-
porten aquests antibiòtics dins els aqüífers, quines transformacions pateixen i, per 
tant, com es pot predir quins pous poden ser més vulnerables a aquesta contami-
nació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Creu l’Agència Catalana de l’Aigua que aquesta contaminació per antibiòtics 
pot tenir efectes sobre la salut de les persones?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la 
presència d’antibiòtics en la fauna i la flora del Fluvià
314-01003/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Un estudi de la Universitat de Girona i de l’Institut de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
alerta que s’han trobat restes d’antibiòtics en aqüífers i rius com el Fluvià.

Són les restes dels productes farmacèutics utilitzats pels humans, que arriben a 
l’aigua procedent de les depuradores, i dels productes veterinaris per a animals que, 
a través dels purins que s’utilitzen com a fertilitzants, es filtren fins als aqüífers.

L’equip d’investigadors de l’ICRA i la UdG, que estan fent un control exhaustiu 
de diversos pous, aqüífers i trams del riu Fluvià, la seva importància com a agent 
contaminant no és gens menor.

L’anàlisi d’aquestes aigües evidencia que la contaminació està afectant els mi-
croorganismes de diverses formes, des de tornar-se resistents als antibiòtics fins a 
convertir-se en patògens, és a dir, que afecten els humans o animals.

Un problema de difícil solució, agreujat perquè encara no es coneix com es trans-
porten aquests antibiòtics dins els aqüífers, quines transformacions pateixen i, per 
tant, com es pot predir quins pous poden ser més vulnerables a aquesta contami-
nació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins impactes considera l’Agència Catalana de l’Aigua que pot tenir aquesta 

presència d’antibiòtics sobre la fauna i la flora del riu Fluvià?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació d’una 
regulació més estricta en l’ús d’antibiòtics en productes veterinaris
314-01004/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

Un estudi de la Universitat de Girona i de l’Institut de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
alerta que s’han trobat restes d’antibiòtics en aqüífers i rius com el Fluvià.

Són les restes dels productes farmacèutics utilitzats pels humans, que arriben a 
l’aigua procedent de les depuradores, i dels productes veterinaris per a animals que, 
a través dels purins que s’utilitzen com a fertilitzants, es filtren fins als aqüífers.

L’equip d’investigadors de l’ICRA i la UdG, que estan fent un control exhaustiu 
de diversos pous, aqüífers i trams del riu Fluvià, la seva importància com a agent 
contaminant no és gens menor.

L’anàlisi d’aquestes aigües evidencia que la contaminació està afectant els mi-
croorganismes de diverses formes, des de tornar-se resistents als antibiòtics fins a 
convertir-se en patògens, és a dir, que afecten els humans o animals.

Un problema de difícil solució, agreujat perquè encara no es coneix com es trans-
porten aquests antibiòtics dins els aqüífers, quines transformacions pateixen i, per 
tant, com es pot predir quins pous poden ser més vulnerables a aquesta contami-
nació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valora la Generalitat la regulació més estricte de l’ús antibiòtics en productes 

veterinaris?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si usa el model de 
planificació dels serveis assistencials dissenyat per la Universitat 
de Barcelona i el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa 
d’Epidemiologia i Salut Pública per a mitigar les epidèmies de grip
314-01012/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSCUNITS

Reg. 2658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Està fent ús el Govern del model de planificació dels serveis assistencials per 

mitigar les epidèmies estacionals de grip a Catalunya que han dissenyat investiga-
dors de la Universitat de Barcelona (UB) i del Centre d’Investigació Biomèdica en 
Xarxa d’Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP)? En cas afirmatiu, quins resul-
tats està tenint? En cas negatiu, té previst el Govern fer ús d’aquest model de plani-
ficació?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució del 
millorament del primer tram de la carretera C-26, entre Berga i Ripoll
314-01013/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

La carretera C-26 que uneix capitals de comarca com Olot, Ripoll, Berga i Sol-
sona, està considerada com una mena d’Eix pre-Pirinenc, amb un fluix de vehicles 
prou rellevant com perquè es plantegi la seva millora per trams.

Així es va fer en el passat, quan en el seu moment es va presentar i aprovar el 
projecte de millora en el tram Berga-Ripoll, amb una primera fase entre Berga i 
Borredà, amb variant en el municipi intermedi de Vilada.

Aquest primer tram de millora es va planificar per a meitats dels anys 2000, que-
dant en suspens fins a data d’avui i sense cap previsió per la seva execució.

Es per aquest motiu que interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Consell Executiu pel que fa a la execució del primer 
tram de la C-26, entre Berga i Ripoll, amb final en el límit provincial de Girona, en 
el municipi de Borredà (Berguedà)?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció del 
projecte executiu de millorament de la carretera BV-4241/LV-4241, 
entre Berga i Sant Llorenç de Morunys
314-01014/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

A meitats dels anys 2000, la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques 
es va comprometre a redactar el projecte de millora de la Crtra. BV 4241 / LV 4241, 
entre Berga i Sant Llorenç de Morunys.

Aquesta carretera és molt estreta i plena de revolts, la qual cosa la fa especial-
ment difícil i perillosa. El seu traçat obliga a pensar en algun tram alternatiu al tra-
çat actual, per la qual cosa la primera iniciativa, comporta la redacció del projecte 
executiu.

És pels motius esmentats que interessa saber a aquests diputats i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el capteniment del Consell Executiu pel que fa la redacció del projecte 
executiu de la carretera BV 4241 / LV 4241, entre Berga i Sant Llorenç de Morunys?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes i els 
projectes per a donar un nou ús a les instal·lacions de la central 
tèrmica de Cercs (Berguedà)
314-01015/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

Tancada ja definitivament la Central Tèrmica de Cercs-Berguedà, queden en peu 
totes les instal·lacions al costat de la C-16, amb algunes possibilitats de canvi d’ús 
que han estat estudiades, però no s’ha donat cap resultat concret que públicament 
coneguem.

És per aquest motiu que interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines son les propostes o projectes estudiats per donar un nou ús a les anti-
gues instal·lacions de la Tèrmica de Cercs, a peu de la C-16?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les 
obres de millorament de la carretera B-402/GI-402, entre la Pobla de 
Lillet i Campdevànol
314-01016/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

Una de les comunicacions transversals entre les comarques del Berguedà i el 
Ripollès és la que uneix els municipis de la Pobla de Lillet amb Campdevànol. Una 
carretera estreta, plena de revolts i de perills per a tots els conductors.

Diversos Consellers de Política Territorial es varen comprometre a millorar-la, 
amb una primera actuació duta a terme deu anys enrere. Des d’aleshores ençà, no 
s’hi ha fet cap altra inversió.

La millora de la carretera ha estat reclamada no només pels dos municipis que 
uneix, sinó per a molts d’altres que la consideren essencial pel seu futur, així com 
pels consells comarcals respectius.

És per aquests motius que interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Consell Executiu pel que fa a reprendre obres de 
millora a la Carretera B-402, GI-402, entre la Pobla de Lillet i Campdevànol?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de 
la variant ferroviària del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i la 
Secuita en el servei de trens de rodalia d’aquests municipis
314-01017/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup 

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

Davant la previsió d’entrada en funcionament aquesta tardor de la variant ferro-
viària del Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita, i degut a que com-
portarà canvis en la configuració del servei al conjunt del sud de Catalunya,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines afectacions tindrà l’entrada en funcionament d’aquesta variant ferrovià-

ria sobre el servei de rodalies dels municipis de la costa referenciats?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del 
manteniment del servei de trens de rodalia de Salou i Cambrils i de 
les connexions amb Barcelona
314-01018/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup 

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

Davant la previsió d’entrada en funcionament aquesta tardor de la variant ferro-
viària del Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita, i degut a que com-
portarà canvis en la configuració del servei al conjunt del sud de Catalunya,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Queda garantit que els municipis de Salou, amb prop de 600.000 viatgers l’any, 
i Cambrils mantindran aquest servei de rodalies i les connexions amb Barcelona tan 
bon punt entri en funcionament la nova línia?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha sol·licitat 
gestionar la línia ferroviària entre Vandellòs i la Secuita quan 
comenci a funcionar la variant ferroviària del Corredor Mediterrani
314-01019/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup 

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

Davant la previsió d’entrada en funcionament aquesta tardor de la variant ferro-
viària del Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita, i degut a que com-
portarà canvis en la configuració del servei al conjunt del sud de Catalunya,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– La Generalitat de Catalunya ha sol·licitat poder gestionar l’actual línia tan bon 

punt entri en funcionament el nou traçat? De quina manera ho ha fet?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconversió del 
servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona en un servei de 
tramvia
314-01020/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup 

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

Davant la previsió d’entrada en funcionament aquesta tardor de la variant ferro-
viària del Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita, i degut a que com-
portarà canvis en la configuració del servei al conjunt del sud de Catalunya,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– L’aposta de la Generalitat de Catalunya és la reconversió a un servei tramviari, 

tal i com contempla el pla territorial del Camp de Tarragona? On es plasma aquesta 
aposta? Quina informació s’ha donat als municipis afectats al respecte?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció de la carretera de Sant Ramon per a millorar l’accés  
a l’estació del Camp de Tarragona
314-01021/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup 

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

Tenint en compte que l’entrada en funcionament de la variant ferroviària del 
Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita comportarà canvis en la con-
figuració del servei al conjunt del sud de Catalunya i farà que s’incrementi la xifra 
de trens que pararan a l’estació de la Secuita - Camp de Tarragona; i que després 
d’onze anys de la seva entrada en funcionament encara no s’han fet les inversions 
necessàries per millorar la seva connectivitat,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quin estat es troba el projecte de la construcció del vial de Sant Ramon per 

tal de millorar l’accés per carretera des de Tarragona?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
millorament de la carretera T-203 per a facilitar l’accés a l’estació  
del Camp de Tarragona
314-01022/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup 

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

Tenint en compte que l’entrada en funcionament de la variant ferroviària del 
Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita comportarà canvis en la con-
figuració del servei al conjunt del sud de Catalunya i farà que s’incrementi la xifra 
de trens que pararan a l’estació de la Secuita - Camp de Tarragona; i que després 
d’onze anys de la seva entrada en funcionament encara no s’han fet les inversions 
necessàries per millorar la seva connectivitat.

Tenint en compte que el pla territorial del Camp de Tarragona contempla una 
millora de la carretera T-203 amb els accessos corresponents per facilitar l’accés a 
l’estació des dels municipis de l’est del Tarragonès i fins i tot del Baix Penedès,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quin estat es troba l’esmentat projecte? Hi ha un calendari d’execució?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament 
del servei d’autobusos que connecten amb l’estació del Camp de 
Tarragona
314-01023/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup 

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

Tenint en compte que l’entrada en funcionament de la variant ferroviària del 
Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita comportarà canvis en la con-
figuració del servei al conjunt del sud de Catalunya i farà que s’incrementi la xifra 
de trens que pararan a l’estació de la Secuita - Camp de Tarragona. Després d’onze 
anys de la seva entrada en funcionament encara no s’han fet les inversions necessà-
ries per millorar la seva connectivitat.

Considerant que el 80% dels usuaris de l’estació hi accedeixen amb transport pri-
vat per culpa del servei deficitari de transport públic, i davant l’increment d’usuaris 
que es preveu a aquesta estació,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’està considerant algun tipus de millora del servei d’autobusos? Preveu la Ge-

neralitat un servei d’autobusos llançadora directes des de les principals ciutats, per 
tal d’incrementar-se la utilització del transport públic? S’ha estudiat una reconfigu-
ració del servei per tal que els usuaris de Cambrils que volen anar amb autobús fins 
aquesta estació no tardin més d’una hora i mitja?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una 
àrea metropolitana del taxi al voltant de l’estació del Camp de 
Tarragona
314-01024/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup 

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

Tenint en compte que l’entrada en funcionament de la variant ferroviària del 
Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita comportarà canvis en la con-
figuració del servei al conjunt del sud de Catalunya i farà que s’incrementi la xifra 
de trens que pararan a l’estació de la Secuita - Camp de Tarragona; i que després 
d’onze anys de la seva entrada en funcionament encara no s’han fet les inversions 
necessàries per millorar la seva connectivitat.

Considerant que el compromís de la Generalitat quan es va posar en funciona-
ment l’estació va ser que es crearia una àrea metropolitana del taxi per tal que tots 
els vehicles es poguessin moure lliurement, i evitar els conflictes entre professionals 
que s’estan donant,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quins passos s’han donat per tal de crear aquesta àrea metropolitana del taxi? 
En quin punt es troba aquest projecte? Quines previsions té la Generalitat al res-
pecte?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment  
de l’article 1.2.e.4t de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones  
i homes
314-01025/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat que s’estan duent a terme les mesures 

necessàries per donar compliment a l’article 1.2.e.4 de la llei 17/2015 de 21 de juliol 
d’igualtat efectiva de dones i homes, pel qual les polítiques públiques permetin que 
dones i homes, des de la diversitat, participin en condicions d’igualtat efectiva en la 
vida familiar, política, social, comunitària, econòmica i cultural?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’article 3.5 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01026/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat que s’estan duent a terme les mesures 

necessàries per donar compliment a l’article 3.5 de la llei 17/2015 de 21 de juliol d’i-
gualtat efectiva de dones i homes pel qual cal promoure la representació paritària en 
la composició dels òrgans col·legiats, de direcció, de participació, de representació, 
consultius, tècnics i científics, en els tribunals i en els espais de presa de decisions?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’article 5.l de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01027/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin grau de compliment s’està donant a l’article 5.l de la llei 17/2015 de 21 de 

juliol d’igualtat efectiva de dones i homes pel qual la Generalitat es compromet a fo-
mentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de presa de 
decisions?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’article 12.1 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01028/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat que s’està donant compliment a l’article 

12.1 de la llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes pel qual les 
administracions públiques s’han d’atenir al principi de representació paritària de do-
nes i homes en els nomenaments i les designacions per a la composició de tot tipus 
d’òrgans col·legiats, tenint en compte el que regula la disposició transitòria primera 
i sens perjudici del que estableix l’apartat 2?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’article 18.2 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01029/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat que s’està donant compliment a l’article 

18.2 de la llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes pel qual les 
administracions públiques de Catalunya han de procurar d’atenir-se al principi de 
representació equilibrada de dones i homes en el nomenament dels titulars dels òr-
gans de direcció i dels organismes públics vinculats o dependents, i fomentar aquest 
principi en els òrgans de direcció de les associacions i organitzacions de tota índole?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’article 5.g de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01030/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin grau de compliment s’està donant a l’article 5.g de la llei 17/2015 de 21 

de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes pel qual la Generalitat es compromet 
a dissenyar i aplicar un sistema d’estadístiques i d’indicadors quantitatius i qualita-
tius, vinculats a l’Institut d’Estadística de Catalunya, en la planificació, l’execució 
i l’avaluació dels plans de polítiques d’igualtat de gènere, i incorporar sistemàtica-
ment la variable relativa al sexe en estudis, enquestes, registres i estadístiques des-
tinats a la població?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’article 5.h de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01031/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin grau de compliment s’està donant a l’article 5.h de la llei 17/2015 de 21 

de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes pel qual la Generalitat es compromet a 
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elaborar estudis i informes sobre la situació de les dones, fer anàlisis i investigacions 
sobre la situació de desigualtat per raó de sexe i difondre’n els resultats?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’article 5.i de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01032/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin grau de compliment s’està donant a l’article 5.i de la llei 17/2015 de 21 

de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes pel qual la Generalitat es compromet a 
impulsar i desenvolupar campanyes i actuacions de sensibilització per a fer efectiu 
el principi d’igualtat de dones i homes?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’article 5.j de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01033/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin grau de compliment s’està donant a l’article 5.j de la llei 17/2015 de 21 

de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes pel qual la Generalitat es compromet 
a fomentar l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació fe-
menina?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’article 5.q de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-01034/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin grau de compliment s’està donant a l’article 5.q de la llei 17/2015 de 21 de 

juliol d’igualtat efectiva de dones i homes pel qual la Generalitat es compromet a dur 
a terme la revisió i el seguiment dels plans d’igualtat del teixit empresarial català, i 
també del compliment de l’obligació d’elaborar i aplicar plans d’igualtat en el cas de 
les empreses a què es refereix l’article 36.1?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les 
obres de restauració del monestir de Sant Pere de la Portella, de la 
Quar (Berguedà)
314-01035/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSCUNITS

Reg. 2689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

El Monestir de Sant Pere de la Portella, del segle xi, fou declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional l’any 2010. Com a tal ha estat objecte d’algunes actuacions en-
caminades a la seva protecció i restauració, si bé des de fa set anys no s’hi ha dut a 
terme cap nova acció.

El conjunt arquitectònic, format per l’església i el monestir, té un incalculable 
interès cultural i hauria de ser objecte de la finalització de la restauració per conver-
tir-se en un centre de visites i d’estudi del romànic català.

És per aquests motius que interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Consell Executiu pel que fa a donar continuïtat a 
les obres de restauració del Monestir romànic de la Portella (la Quar) - Berguedà?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Rafel Bruguera Batalla, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Centre 
Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera 
(Baix Llobregat)
314-01036/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació al Centre Residencial d’Acció 

Educativa Intensiva Can Rubió d’Esparraguera?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur del Centre 
Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera 
(Baix Llobregat)
314-01037/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines decisions s’han pres o es pretenen prendre en relació al futur del Centre 

Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió d’Esparraguera?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions 
de tancament o canvi d’activitat del Centre Residencial d’Acció 
Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01038/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern tancar o canviar l’activitat de l’actual Centre Residencial 

d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió d’Esparraguera?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors que acull el Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva 
Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01039/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants menors acull actualment el Centre Residencial d’Acció Educativa In-

tensiva Can Rubió d’Esparraguera? Quin serà el seu destí en cas de tancament o 
canvi d’activitat?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat dels 
treballadors del Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can 
Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01040/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En relació als treballadors/es que actualment treballen al Centre Residencial 

d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió d’Esparraguera, continuaran treballant al 
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centre? Quin serà el seu nou destí? Aquesta nova destinació afectarà a les seves re-
tribucions i condicions laborals?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou ús del Centre 
Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera 
(Baix Llobregat)
314-01041/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSCUNITS

Reg. 2700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En el cas de tancament o canvi d’activitat actual del Centre Residencial d’Ac-

ció Educativa Intensiva Can Rubió d’Esparraguera, quin nou ús s’espera donar-li?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
butlletins de partits polítics a la zona d’espera d’atenció al públic  
de les dependències d’institucions públiques
314-01042/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació a que hi hagi butlletins propagan-

dístics de partits polítics a la zona d’espera d’atenció al públic de les dependències 
d’institucions públiques, com són les comissaries de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual que 
hi hagi butlletins de partits polítics a la zona d’espera d’atenció al 
públic de les dependències d’institucions públiques
314-01043/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És habitual que a la zona d’espera d’atenció al públic de les dependències d’ins-

titucions públiques de la Generalitat, com són les comissaries dels Mossos d’Esqua-
dra, hi hagi publicacions propagandístiques de partits polítics?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització del 
material informatiu de la zona d’espera d’atenció al públic de les 
dependències d’institucions públiques
314-01044/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Qui autoritza el material «d’informació» que ha d’haver-hi a la zona d’espera 

d’atenció al públic de les dependències d’institucions públiques, com són les comis-
saries de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual la 
presència de publicitat de partits polítics als taulells d’informació  
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-01045/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És habitual que els taulells d’informació de les comissaries dels Mossos d’Es-

quadra serveixin de publicitat pels partits polítics?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència 
d’informació de partits polítics a la zona d’atenció al públic  
de les dependències del Departament d’Interior
314-01046/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSCUNITS

Reg. 2706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha als taulells d’informació i a la zona d’atenció al públic de les dependèn-

cies de la Conselleria d’Interior «informació» de les forces polítiques?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges cedits 
pel BBVA a la Generalitat en compliment del conveni de col·laboració 
per a l’ajuda i la protecció de famílies en situació de vulnerabilitat 
social
314-01047/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 2712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, diputada 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 res-
posta escrita.

Tenint en compte el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
BBVA SA per a l’Ajuda i protecció de famílies en situació de vulnerabilitat social, 
signat el 4 de juliol del 2016, i que preveu en la seva clàusula Primera la cessió en ús 
de fruit per part de BBVA de 1.800 habitatges a la Generalitat de Catalunya per des-
tinar-les al fons social d’habitatges per persones en situació d’exclusió residencial.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants habitatges i a quines localitats han estat efectivament cedits pel BBVA a 

la Generalitat de Catalunya fins l’actualitat?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges cedits 
pel BBVA a la Mesa d’Emergència del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona en compliment del conveni de col·laboració per a l’ajuda  
i la protecció de famílies en situació de vulnerabilitat social
314-01048/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 2713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, diputada 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 res-
posta escrita.

Tenint en compte el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
BBVA SA per a l’Ajuda i protecció de famílies en situació de vulnerabilitat social, 
signat el 4 de juliol del 2016, i que preveu en la seva clàusula Primera la cessió en ús 
de fruit per part de BBVA de 1.800 habitatges a la Generalitat de Catalunya per des-
tinar-les al fons social d’habitatges per persones en situació d’exclusió residencial.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants d’aquests habitatges estan situats a la ciutat de Barcelona i han estat ce-

dits a la Mesa d’Emergència del Consorci de l’Habitatge de Barcelona?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió i el 
calendari de cessió d’habitatges en compliment del conveni de 
col·laboració per a l’ajuda i la protecció de famílies en situació  
de vulnerabilitat social entre el BBVA i la Generalitat
314-01049/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 2714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, diputada 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 res-
posta escrita.

Tenint en compte el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
BBVA SA per a l’Ajuda i protecció de famílies en situació de vulnerabilitat social, 
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signat el 4 de juliol del 2016, i que preveu en la seva clàusula Primera la cessió en ús 
de fruit per part de BBVA de 1.800 habitatges a la Generalitat de Catalunya per des-
tinar-les al fons social d’habitatges per persones en situació d’exclusió residencial.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió i calendari de cessió de la resta dels habitatges previstos al 

conveni, tenint en compte la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió i el 
calendari de cessió d’habitatges a la Mesa d’Emergència del 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona en compliment del conveni de 
col·laboració per a l’ajuda i la protecció de famílies en situació de 
vulnerabilitat social entre el BBVA i la Generalitat
314-01050/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 2715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, diputada 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 res-
posta escrita.

Tenint en compte el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
BBVA SA per a l’Ajuda i protecció de famílies en situació de vulnerabilitat social, 
signat el 4 de juliol del 2016, i que preveu en la seva clàusula Primera la cessió en ús 
de fruit per part de BBVA de 1.800 habitatges a la Generalitat de Catalunya per des-
tinar-les al fons social d’habitatges per persones en situació d’exclusió residencial.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En concret, quina és la previsió de cessió d’habitatges a Barcelona mitjançant 

el mecanisme de la Mesa d’Emergència de Consorci de l’Habitatge de Barcelona?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
d’obra de la segona fase de construcció de l’Institut Tordària, a 
Tordera (Alt Maresme)
314-01051/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 2716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

La segona fase de construcció de l’institut de secundària Tordària, al municipi 
de Tordera, hauria d’haver enllestit a l’inici del curs passat, al mes de setembre. Fi-
nalment, i per un conjunt de retards a l’obra, sembla que ha estat finalitzat el mes de 
febrer de 2018, tot i que no s’ha pogut comprovar.

Per diversos motius, uns diuen que pel sobrecost en el preu de les obres, i d’al-
tres, per manca d’un tràmit administratiu del departament d’Ensenyament, les claus 
no han estat lliurades al consell escolar.

Donat que la situació a dia d’avui és insostenible, amb els espais de la primera 
fase de l’institut sobreocupats,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació real d’execució de l’obra d’aquesta segona fase de l’institut 

Tordària?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació administrativa 
de l’execució d’obra de la segona fase de construcció de l’Institut 
Tordària, a Tordera (Maresme)
314-01052/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 2717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

La segona fase de construcció de l’institut de secundària Tordària, al municipi 
de Tordera, hauria d’haver enllestit a l’inici del curs passat, al mes de setembre. Fi-
nalment, i per un conjunt de retards a l’obra, sembla que ha estat finalitzat el mes de 
febrer de 2018, tot i que no s’ha pogut comprovar.

Per diversos motius, uns diuen que pel sobrecost en el preu de les obres, i d’al-
tres, per manca d’un tràmit administratiu del departament d’Ensenyament, les claus 
no han estat lliurades al consell escolar.

Donat que la situació a dia d’avui és insostenible, amb els espais de la primera 
fase de l’institut sobreocupats,
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació real d’aquesta segona fase de l’institut Tordària en l’àmbit 

administratiu?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista de 
la posada en marxa de l’Institut Tordària, de Tordera (Maresme)
314-01053/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 2718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

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

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

La segona fase de construcció de l’institut de secundària Tordària, al municipi 
de Tordera, hauria d’haver enllestit a l’inici del curs passat, al mes de setembre. Fi-
nalment, i per un conjunt de retards a l’obra, sembla que ha estat finalitzat el mes de 
febrer de 2018, tot i que no s’ha pogut comprovar.

Per diversos motius, uns diuen que pel sobrecost en el preu de les obres, i d’al-
tres, per manca d’un tràmit administratiu del departament d’Ensenyament, les claus 
no han estat lliurades al consell escolar.

Donat que la situació a dia d’avui és insostenible, amb els espais de la primera 
fase de l’institut sobreocupats,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan està previst que aquest edifici estigui operatiu i l’alumnat hi pugui ac-

cedir?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de 
l’informe tècnic relatiu a la implantació del transport urbà a Vila-seca 
(Tarragonès) per a fer-ne la validació tècnica
314-01054/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 2720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

El passat mes de gener l’equip de govern municipal de Vila-seca va registrar en 
la Direcció General de transport de la Generalitat, per a la seva validació tècnica, 
l’estudi tècnic per a la implantació de transport urbà en el municipi.

Atès les mancances de mobilitat i el necessari que és el transport públic per als 
veïns de Vila-seca i que fins i tot després de la seva validació faltaran diversos trà-
mits per a la seva implantació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha estat ja assignat a algun tècnic l’informe per a la seva revisió i posterior 

validació?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació amb 
caràcter urgent de la revisió de l’informe tècnic relatiu a la implantació 
de transport urbà a Vila-seca (Tarragonès) per a fer-ne la validació 
tècnica
314-01055/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 2721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

El passat mes de gener l’equip de govern municipal de Vila-seca va registrar en 
la Direcció General de transport de la Generalitat, per a la seva validació tècnica, 
l’estudi tècnic per a la implantació de transport urbà en el municipi.

Atès les mancances de mobilitat i el necessari que és el transport públic per als 
veïns de Vila-seca i que fins i tot després de la seva validació faltaran diversos trà-
mits per a la seva implantació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Donada la importància en la mobilitat per als veïns i veïnes de Vila-seca, se li 

podria donar caràcter d’urgència a la revisió per a la seva validació?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
resoldre l’augment de casos pendents de tramitació als jutjats de 
Girona
314-01056/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 2723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes y Jean Castel Sucarrat, diputados del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que le sea contes-
tada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial los juzgados gerundenses 

tuvieron en el año 2017 un incremento del 7,22% en la entrada de asuntos, de los que 
se resolvieron un 2,79% más que el año anterior. Sin embargo, el volumen de asun-
tos en trámite ha aumentado en un 7,85% este pasado año 2017.

– ¿Está prevista la implementación de alguna medida para paliar este aumento 
de casos judiciales pendientes de tramitación?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel Sucarrat, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la 
nova oficina judicial als jutjats de Girona
314-01057/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 2724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes y Jean Castel Sucarrat, diputados del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que le sea contes-
tada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial los juzgados gerundenses 

tuvieron en el año 2017 un incremento del 7,22% en la entrada de asuntos, de los que 
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se resolvieron un 2,79% más que el año anterior. Sin embargo, el volumen de asun-
tos en trámite ha aumentado en un 7,85% este pasado año 2017.

– En los juzgados de Girona y su jurisdicción, ¿se ha implantado la Nueva Ofi-
cina Judicial (NOJ)?

– En caso afirmativo, ¿en cuántos de ellos? Se solicita la respuesta especificando 
cuáles son estos juzgados y la fecha de su implantación.

– En caso negativo, ¿hay alguna previsión para su implementación? ¿En qué 
fecha?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel Sucarrat, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Departament de Justícia per a agilitar els casos de 
violència de gènere pendents de tramitació als jutjats a Girona
314-01058/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 2725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes y Jean Castel Sucarrat, diputados del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que le sea contes-
tada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Teniendo en cuenta que el pasado año 2017 el número de denuncias por violencia 

machista en Girona fue uno de los más elevados desde 2007, y siendo los juzgados 
de violencia contra la mujer los que mayor volumen de congestión tienen.

– ¿Qué medidas tiene previsto implementar el Departament de Justícia para agi-
lizar estos procedimientos?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel Sucarrat, diputados GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Departament de Justícia per a agilitar els casos de 
violència de gènere pendents de tramitació als jutjats de menors  
de Girona
314-01059/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 2726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes y Jean Castel Sucarrat, diputados del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que le sea contes-
tada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Los juzgados de menores de Girona registraron una tasa de saturación del 10,2% 

durante el año 2017.
– ¿Qué medidas tiene previsto implementar el Departament de Justícia para agi-

lizar la congestión de estos juzgados?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel Sucarrat, diputados GP Cs
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