
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 els nivells màxims dia·
ris de partícules PM en suspensió mesurats al poble de Garraf, a Sitges, entre el 
desembre del 2017 i l’abril del 2018
311-00344/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures màximes 
diàries de partícules PM en suspensió obtingudes al poble de Garraf, a Sitges, els 
darrers deu anys
311-00345/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a mantenir els nivells diaris de partícules PM en suspensió obtinguts al poble de 
Garraf, a Sitges, dins els límits legals
311-00346/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les denúncies presen·
tades amb relació a la contaminació ambiental produïda per la planta extractora 
Lafarge al poble de Garraf, a Sitges
311-00347/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació del perso·
nal de l’Institut d’Estadística de Catalunya
311-00348/12
Anunci: Antonio Espinosa Cerrato, del GP Cs 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’actuació 
per a garantir la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades 
i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
311-00349/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a garantir la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades 
i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
311-00350/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte ambiental de 
la concessió per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) d’una llicència 
per a edificar i explotar un tanatori amb forn crematori
311-00351/12
Anunci: Dimas Gragera Velaz, juntament amb una altra diputada del GP Cs 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obligatorietat d’instal·
lar sistemes de depuració en els forns crematoris d’hospitals i tanatoris
311-00352/12
Anunci: Dimas Gragera Velaz, juntament amb una altra diputada del GP Cs 16
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ampliació del pati de 
l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
311-00353/12
Anunci: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupos·
tària per al projecte d’ampliació del pati de l’Escola Badalona Port, de Badalona 
(Barcelonès)
311-00354/12
Anunci: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb l’AM·
PA i la direcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès), per a informar 
sobre el projecte d’ampliació del pati
311-00355/12
Anunci: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de cons·
truir un institut al districte de Badalona (Barcelonès) on hi ha l’Escola Badalona Port
311-00356/12
Anunci: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies 
per abusos sexuals a menors registrades en el període 2012·2017
311-00357/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies 
per abusos sexuals a menors registrades el 2018
311-00358/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sentències 
condemnatòries per abusos sexuals a menors dictades del 2010 ençà
311-00359/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
en què s’han produït casos d’abusos sexuals a menors en el període 2012·2017
311-00360/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions del comitè 
interdepartamental de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos sexuals 
a menors o qualsevol altra forma de maltractament en el període 2016·2018
311-00361/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d’actua·
ció acordades en les reunions del comitè interdepartamental de seguiment i coor·
dinació dels protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de 
maltractament
311-00362/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 22

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals la Taula 
Tècnica d’Addiccions Socials i de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
s’ha reunit només una vegada
314-01060/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de butlletes de la Loto 
Ràpid en botigues de llaminadures, forns i locals de degustació
314-01061/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions fetes per 
a evitar la venda de butlletes de la Loto Ràpid en llocs on hi ha menors en el pe·
ríode 2016·2018
314-01062/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa de for·
mació en noves addiccions per als professionals que tracten les toxicomanies
314-01063/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a les 
unitats d’addicció el 2017
314-01064/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de l’impost 
ambiental que grava els vehicles en funció de les emissions de diòxid de carboni
314-01065/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en vigor de l’impost am·
biental que grava els vehicles en funció de les emissions de diòxid de carboni
314-01066/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que preveu recaptar amb 
l’impost ambiental que grava els vehicles en funció de les emissions de diòxid de 
carboni
314-01067/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació del Fons Climàtic i el 
Fons de Patrimoni Natural amb la recaptació de l’impost ambiental que grava els 
vehicles en funció de les emissions de diòxid de carboni
314-01068/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes a què destinarà els 
recursos del Fons de Patrimoni Natural
314-01069/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels recursos del Fons 
Climàtic al finançament del transport públic
314-01070/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis que són seus 
judicials a Tarragona
314-01071/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que paga pel lloguer dels 
edificis que són seus judicials a Tarragona
314-01072/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del Fòrum Judicial 
a Tarragona
314-01073/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells màxims diaris de par·
tícules PM en suspensió mesurats al poble de Garraf, a Sitges, entre el desembre 
del 2017 i l’abril del 2018
314-01074/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures màximes diàries de par·
tícules PM en suspensió obtingudes al poble de Garraf, a Sitges, els darrers deu anys
314-01075/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a man·
tenir els nivells diaris de partícules PM en suspensió obtinguts al poble de Garraf, 
a Sitges, dins els límits legals
314-01076/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 31
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades amb 
relació a la contaminació ambiental produïda per la planta extractora Lafarge al po·
ble de Garraf, a Sitges
314-01077/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de cicles de formació pro·
fessional superior i de grau mitjà
314-01078/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de 
formació professional superior en els centres públics
314-01079/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de 
formació professional superior en els centres privats
314-01080/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de 
formació professional de grau mitjà en els centres públics
314-01081/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de 
formació professional de grau mitjà en els centres privats
314-01082/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de ma·
triculació en els cicles de formació professional superior en els centres públics du·
rant el període 2008·2018
314-01083/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de ma·
triculació en els cicles de formació professional superior en els centres privats du·
rant el període 2008·2018
314-01084/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de ma·
triculació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres públics 
durant el període 2008·2018
314-01085/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de ma·
triculació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres privats 
durant el període 2008·2018
314-01086/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en 
els cicles de formació professional superior en els centres públics durant el perío·
de 2008·2018
314-01087/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en 
els cicles de formació professional superior en els centres privats durant el perío·
de 2008·2018
314-01088/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en 
els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres públics durant el 
període 2008·2018
314-01089/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 38
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en 
els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres privats durant el 
període 2008·2018
314-01090/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en 
els cicles de formació professional superior en els centres públics
314-01091/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en 
els cicles de formació professional superior en els centres privats
314-01092/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en 
els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres públics
314-01093/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en 
els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres privats
314-01094/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del personal de l’Ins·
titut d’Estadística de Catalunya
314-01095/12
Formulació: Antonio Espinosa Cerrato, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació per a garantir 
la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades i els escorcolls 
en domicilis particulars o altres immobles
314-01096/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga·
rantir la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades i els 
escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
314-01097/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental de la concessió 
per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) d’una llicència per a edificar 
i explotar un tanatori amb forn crematori
314-01098/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, juntament amb una altra diputada del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligatorietat d’instal·lar sistemes 
de depuració en els forns crematoris d’hospitals i tanatoris
314-01099/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, juntament amb una altra diputada del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments mensuals efectuats 
als centres especials de treball el 2018
314-01100/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres especials de treball que 
encara no han rebut el pagament mensual el 2018
314-01101/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del retard en els paga·
ments mensuals als centres especials de treball
314-01102/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les ordres relati·
ves a les subvencions dels centres especials de treball el primer trimestre del 2018
314-01103/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de l’aportació de la 
Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals en concepte de formació, treball 
i modernització
314-01104/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part de l’aportació de la Confe·
rència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals en concepte de formació, treball i mo·
dernització que es destina als centres especials de treball
314-01105/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments mensuals efectuats 
als centres residencials d’educació intensiva i d’acció educativa el 2018
314-01106/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’educació 
intensiva i d’acció educativa que encara no han rebut el pagament mensual el 2018
314-01107/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del retard en els paga·
ments mensuals als centres residencials d’educació intensiva i d’acció educativa
314-01108/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar subven·
cions a les empreses que incorporen la llengua catalana en productes tecnològics
314-01109/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a evi·
tar la difusió del maltractament animal en mitjans de comunicació, jocs i videojocs
314-01110/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la productora Mango Protocol 
SL ha demanat autorització per a difondre i vendre el videojoc Agatha Knife, que 
incorpora imatges fictícies de maltractament animal
314-01111/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el videojoc Agatha Knife vulnera 
la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals
314-01112/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de compliment de la 
Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals
314-01113/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat s’ha reunit amb la Plataforma pel Transport Públic per parlar de les infra·
estructures i els serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
314-01114/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat s’ha reunit amb la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Camp de Tar·
ragona per parlar de les infraestructures i els serveis ferroviaris de la zona
314-01115/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el efectes econòmics a Cambrils i 
Salou per la pèrdua dels serveis ferroviaris
314-01116/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 54
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de connexió dels nuclis 
urbans de Salou, Cambrils i Tarragona després que es desmantellin els serveis fer·
roviaris
314-01117/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual renuncia a l’es·
tació de trens del centre de Salou (Tarragonès)
314-01118/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals va rescatar 
la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur
314-01119/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del nombre de conne·
xions ferroviàries entre Salou i Tarragona i entre Salou i Barcelona
314-01120/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de connexions entre l’es·
tació de Port Aventura i les de Barcelona i Tarragona
314-01121/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els trens Euromed deixaran 
d’aturar·se a Tarragona
314-01122/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de connexions diàries 
entre les estacions de Tarragona i de Tortosa que es perdran
314-01123/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenen l’Ajunta·
ment de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre de l’acord per les infraestruc·
tures i els serveis ferroviaris al Camp de Tarragona
314-01124/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la implantació 
del tren tramvia entre Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus i les noves connexi·
ons amb el Baix Penedès
314-01125/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a la implantació 
del tren tramvia entre Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus i les noves connexi·
ons amb el Baix Penedès
314-01126/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del desmantella·
ment dels serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
314-01127/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es trans·
formen gradualment les infraestructures ferroviàries del Camp de Tarragona sense 
desmantellar el sistema ferroviari integral
314-01128/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha acordat 
emplaçar l’estació ferroviària intermodal a Perafort (Tarragonès)
314-01129/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estació ferroviària intermodal 
que es preveu construir a Perafort (Tarragonès) enllaçarà amb algun sistema ferro·
viari de rodalia o tramvia
314-01130/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’estació inter·
modal del Camp de Tarragona no es construirà en el punt d’intersecció del Corredor 
Mediterrani amb la línia ferroviària convencional Reus·Tarragona
314-01131/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb bus de l’estació 
intermodal del Camp de Tarragona i l’aeroport
314-01132/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el pla per les infraestructures i 
els serveis ferroviaris al Camp de Tarragona s’ha acordat amb el Ministeri de Foment
314-01133/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del pati de l’Escola Ba·
dalona Port, de Badalona (Barcelonès)
314-01134/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per al 
projecte d’ampliació del pati de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
314-01135/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l’AMPA i la di·
recció de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès), per a informar sobre el 
projecte d’ampliació del pati
314-01136/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir un institut 
al districte de Badalona (Barcelonès) on hi ha l’Escola Badalona Port
314-01137/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius en què s’han 
produït casos d’abusos sexuals a menors en el període 2012·2017
314-01138/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del comitè interdepar·
tamental de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos sexuals a menors 
o qualsevol altra forma de maltractament en el període 2016·2018
314-01139/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d’actuació acorda·
des en les reunions del comitè interdepartamental de seguiment i coordinació dels 
protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de maltractament
314-01140/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per abu·
sos sexuals a menors registrades en el període 2012·2017
314-01141/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per abu·
sos sexuals a menors registrades el 2018
314-01142/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sentències condem·
natòries per abusos sexuals a menors dictades del 2010 ençà
314-01143/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 70
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost de l’entrevista del director de TV3 a Carles Puig·
demont del 15 d’abril de 2018
316-00001/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 71

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el responsable de la decisió d’entrevistar Carles Puig·
demont i els criteris per a fer·ho
316-00002/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 71

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el compliment dels principis d’objectivitat informati·
va i de neutralitat política en l’entrevista del director de TV3 a Carles Puigdemont
316-00003/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 72

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el criteri periodístic per a entrevistar Carles Puigdemont 
i no Inés Arrimadas i sobre el calendari d’entrevistes i els temps previstos per a la 
resta de líders polítics
316-00004/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 73
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
nivells màxims diaris de partícules PM en suspensió mesurats al 
poble de Garraf, a Sitges, entre el desembre del 2017 i l’abril del 2018
311-00344/12

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

Reg. 2787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Amb la finalitat de mesurar els nivells de partícules PM10 i PM 2,5 en suspensió 
a l’aire del poble de Garraf (Sitges) generades per la planta extractora de Lafarge i 
que es troba situada al costat del nucli urbà, s’han instal·lat en diverses ocasions uns 
sensors mòbils a diferents punts del poble.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els nivells màxims diaris de PM10 i PM 2,5 que han cap-

tat aquests mesuradors mòbils entre els mesos de desembre de 2017 fins a abril de 
2018?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures màximes diàries de partícules PM en suspensió obtingudes 
al poble de Garraf, a Sitges, els darrers deu anys
311-00345/12

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

Reg. 2788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
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presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Amb la finalitat de mesurar els nivells de partícules PM10 i PM 2,5 en suspensió 
a l’aire del poble de Garraf (Sitges) generades per la planta extractora de Lafarge i 
que es troba situada al costat del nucli urbà, s’han instal·lat en diverses ocasions uns 
sensors mòbils a diferents punts del poble.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures màximes diàries es van obtenir en els controls realitzats du-

rant els últims 10 anys?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a mantenir els nivells diaris de partícules PM 
en suspensió obtinguts al poble de Garraf, a Sitges, dins els límits 
legals
311-00346/12

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

Reg. 2789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Amb la finalitat de mesurar els nivells de partícules PM10 i PM 2,5 en suspensió 
a l’aire del poble de Garraf (Sitges) generades per la planta extractora de Lafarge i 
que es troba situada al costat del nucli urbà, s’han instal·lat en diverses ocasions uns 
sensors mòbils a diferents punts del poble.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han adoptat per part de la Generalitat per controlar que la 

quantitat de partícules PM10 i PM 2,5 en suspensió a l’aire es mantingui dins dels 
límits legals?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
denúncies presentades amb relació a la contaminació ambiental 
produïda per la planta extractora Lafarge al poble de Garraf, a Sitges
311-00347/12

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

Reg. 2790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

En relació amb la contaminació ambiental (PM10 i PM 2,5 en suspensió a l’aire) 
del poble de Garraf (Sitges) relacionada amb la planta extractora de Lafarge que es 
troba situada al costat del nucli urbà.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Govern de la Generalitat de denúncies particulars en relació a 

la contaminació ambiental relacionada amb la planta extractora de Lafarge al poble 
de Garraf (Sitges)? En cas afirmatiu, de quantes denúncies té constància el Govern 
en els darrers 10 anys? Quantes inspeccions s’han obert arran d’aquestes denúncies?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
formació del personal de l’Institut d’Estadística de Catalunya
311-00348/12

ANUNCI: ANTONIO ESPINOSA CERRATO, DEL GP CS

Reg. 2838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la formació del personal al servei de l’Institut d’Estadística de Catalu-

nya (Idescat)? Quantes persones de la plantilla tenen titulació en Estadística?
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– Quantes persones han estat contractades per l’Idescat des de l’any 2011 i quins 
han estat els criteris de contractació?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Antonio Espinosa Cerrato, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol d’actuació per a garantir la seguretat dels lletrats de 
l’Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en 
domicilis particulars o altres immobles
311-00349/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 2846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las diligencias judiciales de entrada y registro en domicilios parti-

culares, locales o cualquier otro departamento o inmueble, que hayan sido ordena-
das o autorizadas por el Juzgado de Instrucción o Tribunal colegiado competente.

– ¿Existe un protocolo de actuación coordinado entre la Conselleria d’Interior y 
la Conselleria de Justícia que garantice la seguridad e integridad física de los letra-
dos de la Administración de Justicia?

En caso afirmativo, se solicita copia del protocolo vigente en la actualidad para 
la actuación coordinada entre la Conselleria d’Interior y la Conselleria de Justícia en 
los casos de entrada y registro.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir la seguretat dels lletrats de 
l’Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en 
domicilis particulars o altres immobles
311-00350/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 2847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las diligencias judiciales de entrada y registro en domicilios parti-

culares, locales o cualquier otro departamento o inmueble, que hayan sido ordena-
das o autorizadas por el Juzgado de Instrucción o Tribunal colegiado competente.

– ¿Qué medidas ha tomado el Govern hasta la fecha para garantizar la seguridad 
y protección de los letrados de la Administración de Justicia que acuden a las dili-
gencias judiciales de entrada y registro?

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte ambiental de la concessió per l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs (Barcelonès) d’una llicència per a edificar i explotar un 
tanatori amb forn crematori
311-00351/12

ANUNCI: DIMAS GRAGERA VELAZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CS

Reg. 2850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Dimas Gragera Velaz, diputado, Marina Bravo Sobrino, diputada 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 les sea 
respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs ha concedido recientemente a la em-

presa Tanatori del Litoral (UTE formada por Pompas Fúnebres Badalona y Áltima) 
la licencia de obras y actividades para la edificación y explotación de un tanatorio 
con horno crematorio en el municipio. Este tipo de instalación está entre las inclui-
das en el Anexo II de prevención y control ambiental de actividades (grupo 12, otras 
actividades, epígrafe 31, «Hornos crematorios en hospitales y cementerios»), por lo 
que requería de Estudio de Impacto Ambiental para su instalación. En relación al 
mismo: 

– ¿Se han tenido en cuenta para su aprobación criterios como la proximidad a las 
viviendas o la cercanía de otros municipios?

– ¿Se ha tenido en cuenta la calidad actual del aire en la zona y la incidencia de 
la nueva actividad sobre la misma?
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– ¿Cuáles son los requisitos de funcionamiento que se han establecido (valores 
límite, controles de emisiones, registros, etc.)?

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, Marina Bravo Sobrino, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’obligatorietat d’instal·lar sistemes de depuració en els forns 
crematoris d’hospitals i tanatoris
311-00352/12

ANUNCI: DIMAS GRAGERA VELAZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CS

Reg. 2851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Dimas Gragera Velaz, diputado, Marina Bravo Sobrino, diputada 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 les sea 
respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
En relación a la regulación de hornos crematorios en hospitales o tanatorios.
– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat establecer la obligatoriedad de ins-

talación de sistemas de depuración?
– En caso afirmativo, ¿en qué condiciones y plazos?

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, Marina Bravo Sobrino, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’ampliació del pati de l’Escola Badalona Port, de Badalona 
(Barcelonès)
311-00353/12

ANUNCI: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 2934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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En un comunicat oficial de premsa amb data de 20 de juny de 2017 l’Ajuntament 
de Badalona manifestava el següent: 

«L’Escola Badalona Port necessita ampliar el seu pati de cara al proper curs 
2017-2018 ja que aquest centre comptarà amb un mòdul més per acollir a tots els 
grups d’alumnes. Tant per l’escola com per a l’Ajuntament de Badalona l’opció pre-
ferible era ampliar el pati de l’escola fent ús del solar de l’antiga fàbrica Can Badri-
nas. Tanmateix, els resultats de contaminació d’aquest solar no van sortir favorables 
i cal descontaminar el sòl abans d’ampliar el pati de l’escola en aquest espai» [...] 
«D’altra banda, la regidora ha explicat que l’empresa CECAM, especialitzada en es-
tudis mediambientals, va fer el passat mes de maig una anàlisi de gasos en interior 
i gasos del sòl a l’Escola Badalona Port.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’estat actual de l’ampliació del pati de l’escola, indicant si hi ha algu-

na data prevista d’inici o de licitació de les obres i dels contactes i acords assolits 
entre els Departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Badalona.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
dotació pressupostària per al projecte d’ampliació del pati de 
l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
311-00354/12

ANUNCI: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 2935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En un comunicat oficial de premsa amb data de 20 de juny de 2017 l’Ajuntament 
de Badalona manifestava el següent: 

«L’Escola Badalona Port necessita ampliar el seu pati de cara al proper curs 
2017-2018 ja que aquest centre comptarà amb un mòdul més per acollir a tots els 
grups d’alumnes. Tant per l’escola com per a l’Ajuntament de Badalona l’opció pre-
ferible era ampliar el pati de l’escola fent ús del solar de l’antiga fàbrica Can Badri-
nas. Tanmateix, els resultats de contaminació d’aquest solar no van sortir favorables 
i cal descontaminar el sòl abans d’ampliar el pati de l’escola en aquest espai» [...] 
«D’altra banda, la regidora ha explicat que l’empresa CECAM, especialitzada en es-
tudis mediambientals, va fer el passat mes de maig una anàlisi de gasos en interior 
i gasos del sòl a l’Escola Badalona Port.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 



BOPC 65
27 d’abril de 2018

3.25.10. 18

– Indicar si existeix o s’ha consignat alguna dotació pressupostària destinada a 
la materialització del projecte d’ampliació del pati de l’escola.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions amb l’AMPA i la direcció de l’Escola Badalona Port, de 
Badalona (Barcelonès), per a informar sobre el projecte d’ampliació 
del pati
311-00355/12

ANUNCI: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 2936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En un comunicat oficial de premsa amb data de 20 de juny de 2017 l’Ajuntament 
de Badalona manifestava el següent: 

«L’Escola Badalona Port necessita ampliar el seu pati de cara al proper curs 
2017-2018 ja que aquest centre comptarà amb un mòdul més per acollir a tots els 
grups d’alumnes. Tant per l’escola com per a l’Ajuntament de Badalona l’opció pre-
ferible era ampliar el pati de l’escola fent ús del solar de l’antiga fàbrica Can Badri-
nas. Tanmateix, els resultats de contaminació d’aquest solar no van sortir favorables 
i cal descontaminar el sòl abans d’ampliar el pati de l’escola en aquest espai» [...] 
«D’altra banda, la regidora ha explicat que l’empresa CECAM, especialitzada en es-
tudis mediambientals, va fer el passat mes de maig una anàlisi de gasos en interior 
i gasos del sòl a l’Escola Badalona Port.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Indicar si s’han mantingut reunions amb l’AMPA o amb la direcció de l’escola 

per informar sobre l’estat actual del projecte.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de construir un institut al districte de Badalona (Barcelonès) 
on hi ha l’Escola Badalona Port
311-00356/12

ANUNCI: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 2937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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 
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aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les mesures 
requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En un comunicat oficial de premsa amb data de 20 de juny de 2017 l’Ajuntament 
de Badalona manifestava el següent: 

«L’Escola Badalona Port necessita ampliar el seu pati de cara al proper curs 
2017-2018 ja que aquest centre comptarà amb un mòdul més per acollir a tots els 
grups d’alumnes. Tant per l’escola com per a l’Ajuntament de Badalona l’opció pre-
ferible era ampliar el pati de l’escola fent ús del solar de l’antiga fàbrica Can Badri-
nas. Tanmateix, els resultats de contaminació d’aquest solar no van sortir favorables 
i cal descontaminar el sòl abans d’ampliar el pati de l’escola en aquest espai» [...] 
«D’altra banda, la regidora ha explicat que l’empresa CECAM, especialitzada en es-
tudis mediambientals, va fer el passat mes de maig una anàlisi de gasos en interior 
i gasos del sòl a l’Escola Badalona Port.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Indicar si està prevista la construcció d’un centre d’ensenyança secundari en el 

mateix districte de la ciutat de Badalona.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de denúncies per abusos sexuals a menors registrades en el 
període 2012-2017
311-00357/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas denuncias por abusos sexuales a menores se han registrado en Cata-

luña entre los años 2012 y 2017, ambos incluidos? Se solicita la información desglo-
sada por años y por edades de los menores.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
de denúncies per abusos sexuals a menors registrades el 2018
311-00358/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas denuncias por abusos sexuales a menores se han registrado en Ca-

taluña durante este presente año 2018 hasta la última fecha en la que se dispongan 
datos?

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sentències condemnatòries per abusos sexuals a menors 
dictades del 2010 ençà
311-00359/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas sentencias condenatorias por abusos sexuales a menores se han dic-

tado en Cataluña desde 2010 hasta la última fecha en la que se dispongan datos de 
este año 2018? Se solicita la información desglosada por años.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs



BOPC 65
27 d’abril de 2018

3.25.10. 21 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius en què s’han produït casos d’abusos sexuals a 
menors en el període 2012-2017
311-00360/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué centros educativos de Cataluña se han producido casos de abusos se-

xuales a menores entre los años 2012 y 2017, ambos incluidos? Se solicita la infor-
mación desglosada anualmente.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions del comitè interdepartamental de seguiment i coordinació 
dels protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra 
forma de maltractament en el període 2016-2018
311-00361/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las reuniones del Comité Interdepartamental de Seguimiento y Co-

ordinación de los protocolos existentes en materia de abusos sexuales a menores o 
cualquier otra forma de maltrato.

– ¿Cuántas reuniones del Comité Interdepartamental de seguimiento y coordi-
nación de los protocolos existentes en materia de abusos sexuales a menores o cual-
quier otra forma de maltrato se han mantenido a lo largo de los años 2016, 2017 y 
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2018? ¿Se ha levantado acta de dichas reuniones? ¿En qué fechas se ha dado traslado 
de dichas actas a los grupos parlamentarios, de acuerdo con la resolución 576/XI?

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures d’actuació acordades en les reunions del comitè 
interdepartamental de seguiment i coordinació dels protocols sobre 
abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de maltractament
311-00362/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las reuniones del Comité Interdepartamental de Seguimiento y Co-

ordinación de los protocolos existentes en materia de abusos sexuales a menores o 
cualquier otra forma de maltrato.

– ¿Qué medidas de actuación se ha acordado poner en marcha en las diferentes 
reuniones del Comité Interdepartamental de seguimiento y coordinación de los pro-
tocolos existentes en materia de abusos sexuales a menores o cualquier otra forma 
de maltrato? Se solicita la información desglosada por cada reunión del Comité.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals la Taula Tècnica d’Addiccions Socials i de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació s’ha reunit només una vegada
314-01060/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
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: 
– En compliment de la Moció 54/XI del Parlament de Catalunya, sobre les ad-

diccions socials es va crear la taula tècnica d’addiccions socials i de les TIC. Per 
quina raó aquesta taula només ha celebrat una reunió i no s’ha tornat a reunir i no 
s’ha donat cap explicació als membres de la mateixa amb els motius per no tornar 
a convocar-la?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de butlletes 
de la Loto Ràpid en botigues de llaminadures, forns i locals de 
degustació
314-01061/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
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: 
– Es continuen venent les butlletes de «loto ràpid» en botigues de llaminadures i 

en forns i locals de degustació, incomplint la legislació actual?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions fetes per a evitar la venda de butlletes de la Loto Ràpid 
en llocs on hi ha menors en el període 2016-2018
314-01062/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
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: 
– Quantes inspeccions s’han realitzat per evitar la venda de butlletes de «loto 

ràpid» en llocs on hi ha menors els anys 2016, 2017 i 2018? Quantes inspeccions 
anuals es dediquen a aquestes tasques?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
programa de formació en noves addiccions per als professionals que 
tracten les toxicomanies
314-01063/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
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: 
– Existeix un programa de formació dels professionals de tractament de toxico-

manies en noves addicions?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos a les unitats d’addicció el 2017
314-01064/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
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: 
– Quants pacients han estat atesos a les Unitats d’Addicció durant l’any 2017? 

(Desglossar les dades especificant centres sanitaris i franges d’edat).

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en 
marxa de l’impost ambiental que grava els vehicles en funció de les 
emissions de diòxid de carboni
314-01065/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Recentment el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió sobre la Llei de 

Canvi Climàtic. La Generalitat, per mitjà de la seva Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, ha expressat la seva voluntat de posar en marxa els articles de la llei 
sobre els que s’ha aixecat la suspensió i per tant impulsar l’impost ambiental que 
grava els vehicles en funció de les seves emissions de CO2.

– Quan té previst el Govern de la Generalitat posar en marxa aquest impost?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en vigor de 
l’impost ambiental que grava els vehicles en funció de les emissions 
de diòxid de carboni
314-01066/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Recentment el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió sobre la Llei de 

Canvi Climàtic. La Generalitat, per mitjà de la seva Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, ha expressat la seva voluntat de posar en marxa els articles de la llei 
sobre els que s’ha aixecat la suspensió i per tant impulsar l’impost ambiental que 
grava els vehicles en funció de les seves emissions de CO2.

– Té previst el Govern de la Generalitat que aquest impost estigui vigent aquest 
any 2018?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que preveu 
recaptar amb l’impost ambiental que grava els vehicles en funció de 
les emissions de diòxid de carboni
314-01067/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Recentment el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió sobre la Llei de 

Canvi Climàtic. La Generalitat, per mitjà de la seva Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, ha expressat la seva voluntat de posar en marxa els articles de la llei 
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sobre els que s’ha aixecat la suspensió i per tant impulsar l’impost ambiental que 
grava els vehicles en funció de les seves emissions de CO2.

– Quina quantitat preveu el Govern de la Generalitat recaptar amb aquest impost?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació del Fons 
Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural amb la recaptació de l’impost 
ambiental que grava els vehicles en funció de les emissions de diòxid 
de carboni
314-01068/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Recentment el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió sobre la Llei de 

Canvi Climàtic. La Generalitat, per mitjà de la seva Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, ha expressat la seva voluntat de posar en marxa els articles de la llei 
sobre els que s’ha aixecat la suspensió i per tant impulsar l’impost ambiental que 
grava els vehicles en funció de les seves emissions de CO2.

– Té el Govern de la Generalitat crear els Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni 
Natural amb la recaptació de l’impost?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes a què 
destinarà els recursos del Fons de Patrimoni Natural
314-01069/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Recentment el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió sobre la Llei de 

Canvi Climàtic. La Generalitat, per mitjà de la seva Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, ha expressat la seva voluntat de posar en marxa els articles de la llei 
sobre els que s’ha aixecat la suspensió i per tant impulsar l’impost ambiental que 
grava els vehicles en funció de les seves emissions de CO2.

– Té decidits el Govern de la Generalitat els projectes a què destinarà els recur-
sos del Fons de Patrimoni Natural?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
recursos del Fons Climàtic al finançament del transport públic
314-01070/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Recentment el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió sobre la Llei de 

Canvi Climàtic. La Generalitat, per mitjà de la seva Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, ha expressat la seva voluntat de posar en marxa els articles de la llei 
sobre els que s’ha aixecat la suspensió i per tant impulsar l’impost ambiental que 
grava els vehicles en funció de les seves emissions de CO2.

– Pensa el Govern de la Generalitat destinar el gruix dels recursos del Fons Cli-
màtic al finançament del transport públic en aplicació de la Llei 21/2015 de Finan-
çament del Sistema de Transport Públic de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP



BOPC 65
27 d’abril de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 29 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis 
que són seus judicials a Tarragona
314-01071/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, 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: 
– Quants edificis són seus judicials a la ciutat de Tarragona i quants d’aquests 

estan en règim de lloguer?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que paga 
pel lloguer dels edificis que són seus judicials a Tarragona
314-01072/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, 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: 
– Quant paga de lloguer la Generalitat de Catalunya anualment per tots els edi-

ficis que són seus judicials a la ciutat de Tarragona? (Import desglossat per edifici).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del 
Fòrum Judicial a Tarragona
314-01073/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, 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: 
– En quin punt es troba la construcció del Fòrum Judicial a Tarragona?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells màxims 
diaris de partícules PM en suspensió mesurats al poble de Garraf, a 
Sitges, entre el desembre del 2017 i l’abril del 2018
314-01074/12

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

Reg. 2791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Amb la finalitat de mesurar els nivells de partícules PM10 i PM 2,5 en suspensió 
a l’aire del poble de Garraf (Sitges) generades per la planta extractora de Lafarge i 
que es troba situada al costat del nucli urbà, s’han instal·lat en di-verses ocasions uns 
sensors mòbils a diferents punts del poble.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els nivells màxims diaris de PM10 i PM 2,5 que han cap-

tat aquests mesuradors mòbils entre els mesos de desembre de 2017 fins a abril de 
2018?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
màximes diàries de partícules PM en suspensió obtingudes al poble 
de Garraf, a Sitges, els darrers deu anys
314-01075/12

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

Reg. 2792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Amb la finalitat de mesurar els nivells de partícules PM10 i PM 2,5 en suspensió 
a l’aire del poble de Garraf (Sitges) generades per la planta extractora de Lafarge i 
que es troba situada al costat del nucli urbà, s’han instal·lat en diverses ocasions uns 
sensors mòbils a diferents punts del poble.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures màximes diàries es van obtenir en els controls realitzats du-

rant els últims 10 anys?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a mantenir els nivells diaris de partícules PM en 
suspensió obtinguts al poble de Garraf, a Sitges, dins els límits legals
314-01076/12

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

Reg. 2793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Amb la finalitat de mesurar els nivells de partícules PM10 i PM 2,5 en suspensió 
a l’aire del poble de Garraf (Sitges) generades per la planta extractora de Lafarge i 
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que es troba situada al costat del nucli urbà, s’han instal·lat en diverses ocasions uns 
sensors mòbils a diferents punts del poble.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han adoptat per part de la Generalitat per controlar que la 

quantitat de partícules PM10 i PM 2,5 en suspensió a l’aire es mantingui dins dels 
límits legals?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
presentades amb relació a la contaminació ambiental produïda per la 
planta extractora Lafarge al poble de Garraf, a Sitges
314-01077/12

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

Reg. 2794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

En relació amb la contaminació ambiental (PM10 i PM 2,5 en suspensió a l’aire) 
del poble de Garraf (Sitges) relacionada amb la planta extractora de Lafarge que es 
troba situada al costat del nucli urbà.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Govern de la Generalitat de denúncies particulars en relació a 

la contaminació ambiental relacionada amb la planta extractora de Lafarge al poble 
de Garraf (Sitges)? En cas afirmatiu, de quantes denúncies té constància el Govern 
en els darrers 10 anys? Quantes inspeccions s’han obert arran d’aquestes denúncies?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de cicles de 
formació professional superior i de grau mitjà
314-01078/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el mapa d’oferta actual de cicles de formació professional superior i de 

cicles de formació professional de grau mig a Catalunya? (Desglossar les dades per 
especialitats i municipis).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als 
cursos de cicles de formació professional superior en els centres 
públics
314-01079/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio actual per als cursos de cicles de formació professional supe-

rior en els centres públics de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als 
cursos de cicles de formació professional superior en els centres 
privats
314-01080/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio actual per als cursos de cicles de formació professional supe-

rior en els centres privats de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als 
cursos de cicles de formació professional de grau mitjà en els 
centres públics
314-01081/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio actual per als cursos de cicles de formació professional de 

grau mig en els centres públics de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als 
cursos de cicles de formació professional de grau mitjà en els 
centres privats
314-01082/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio actual per als cursos de cicles de formació professional de 

grau mig en els centres privats de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
percentatge de matriculació en els cicles de formació professional 
superior en els centres públics durant el període 2008-2018
314-01083/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució del percentatge de matriculació en els cicles de formació 

professional superior en els centres públics de Catalunya durant el període 2008-
2018?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
percentatge de matriculació en els cicles de formació professional 
superior en els centres privats durant el període 2008-2018
314-01084/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució del percentatge de matriculació en els cicles de formació 

professional superior en els centres privats de Catalunya durant el període 2008-
2018?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
percentatge de matriculació en els cicles de formació professional 
de grau mitjà en els centres públics durant el període 2008-2018
314-01085/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució del percentatge de matriculació en els cicles de formació 

professional de grau mig en els centres públics de Catalunya durant el període 2008-
2018?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
percentatge de matriculació en els cicles de formació professional 
de grau mitjà en els centres privats durant el període 2008-2018
314-01086/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució del percentatge de matriculació en els cicles de formació 

professional de grau mig en els centres privats de Catalunya durant el període 2008-
2018?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
graduació en els cicles de formació professional superior en els 
centres públics durant el període 2008-2018
314-01087/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució del percentatge de graduació en els cicles de formació pro-

fessional superior en els centres públics de Catalunya durant el període 2008-2018?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
graduació en els cicles de formació professional superior en els 
centres privats durant el període 2008-2018
314-01088/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució del percentatge de graduació en els cicles de formació pro-

fessional superior en els centres privats de Catalunya durant el període 2008-2018?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
graduació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els 
centres públics durant el període 2008-2018
314-01089/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució del percentatge de graduació en els cicles de formació pro-

fessional de grau mig en els centres públics de Catalunya durant el període 2008-
2018?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
graduació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els 
centres privats durant el període 2008-2018
314-01090/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució del percentatge de graduació en els cicles de formació pro-

fessional de grau mig en els centres privats de Catalunya durant el període 2008-
2018?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa 
d’abandonament escolar en els cicles de formació professional 
superior en els centres públics
314-01091/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la taxa d’abandonament escolar prematur en els diferents cursos de 

cicles de formació professional superior en els centres públics de Catalunya? (Des-
glossar les dades per cursos i municipis).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa 
d’abandonament escolar en els cicles de formació professional 
superior en els centres privats
314-01092/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la taxa d’abandonament escolar prematur en els diferents cursos de 

cicles de formació professional superior en els centres privats de Catalunya? (Des-
glossar les dades per cursos i municipis).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa 
d’abandonament escolar en els cicles de formació professional de 
grau mitjà en els centres públics
314-01093/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la taxa d’abandonament escolar prematur en els diferents cursos de 

cicles de formació professional de grau mig en els centres públics de Catalunya? 
(Desglossar les dades per cursos i municipis).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa 
d’abandonament escolar en els cicles de formació professional de 
grau mitjà en els centres privats
314-01094/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la taxa d’abandonament escolar prematur en els diferents cursos de 

cicles de formació professional de grau mig en els centres privats de Catalunya? 
(Desglossar les dades per cursos i municipis).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del 
personal de l’Institut d’Estadística de Catalunya
314-01095/12

FORMULACIÓ: ANTONIO ESPINOSA CERRATO, DEL GP CS

Reg. 2839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la formació del personal al servei de l’Institut d’Estadística de Catalu-

nya (Idescat)? Quantes persones de la plantilla tenen titulació en Estadística?
– Quantes persones han estat contractades per l’Idescat des de l’any 2011 i quins 

han estat els criteris de contractació?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Antonio Espinosa Cerrato, diputat GP Cs

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
d’actuació per a garantir la seguretat dels lletrats de l’Administració 
de justícia en les entrades i els escorcolls en domicilis particulars o 
altres immobles
314-01096/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 2848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las diligencias judiciales de entrada y registro en domicilios parti-

culares, locales o cualquier otro departamento o inmueble, que hayan sido ordena-
das o autorizadas por el Juzgado de Instrucción o Tribunal colegiado competente.

– ¿Existe un protocolo de actuación coordinado entre la Conselleria d’Interior y 
la Conselleria de Justícia que garantice la seguridad e integridad física de los letra-
dos de la Administración de Justicia?

En caso afirmativo, se solicita copia del protocolo vigente en la actualidad para 
la actuación coordinada entre la Conselleria d’Interior y la Conselleria de Justícia en 
los casos de entrada y registro.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir la seguretat dels lletrats de l’Administració 
de justícia en les entrades i els escorcolls en domicilis particulars o 
altres immobles
314-01097/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 2849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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En relación a las diligencias judiciales de entrada y registro en domicilios parti-
culares, locales o cualquier otro departamento o inmueble, que hayan sido ordena-
das o autorizadas por el Juzgado de Instrucción o Tribunal colegiado competente.

– ¿Qué medidas ha tomado el Govern hasta la fecha para garantizar la seguridad 
y protección de los letrados de la Administración de Justicia que acuden a las dili-
gencias judiciales de entrada y registro?

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental 
de la concessió per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) 
d’una llicència per a edificar i explotar un tanatori amb forn crematori
314-01098/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 2852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Dimas Gragera Velaz, diputado, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
El Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs ha concedido recientemente a la em-

presa Tanatori del Litoral (UTE formada por Pompas Fúnebres Badalona y Áltima) 
la licencia de obras y actividades para la edificación y explotación de un tanatorio 
con horno crematorio en el municipio. Este tipo de instalación está entre las inclui-
das en el Anexo II de prevención y control ambiental de actividades (grupo 12, otras 
actividades, epígrafe 31, «Hornos crematorios en hospitales y cementerios»), por lo 
que requería de Estudio de Impacto Ambiental para su instalación. En relación al 
mismo: 

– ¿Se han tenido en cuenta para su aprobación criterios como la proximidad a las 
viviendas o la cercanía de otros municipios?

– ¿Se ha tenido en cuenta la calidad actual del aire en la zona y la incidencia de 
la nueva actividad sobre la misma?

– ¿Cuáles son los requisitos de funcionamiento que se han establecido (valores 
límite, controles de emisiones, registros, etc.)?

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018 
Dimas Gragera Velaz, Marina Bravo Sobrino, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligatorietat 
d’instal·lar sistemes de depuració en els forns crematoris d’hospitals 
i tanatoris
314-01099/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 2853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relación a la regulación de hornos crematorios en hospitales o tanatorios.
– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat establecer la obligatoriedad de ins-

talación de sistemas de depuración?
– En caso afirmativo, ¿en qué condiciones y plazos?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, Marina Bravo Sobrino, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
mensuals efectuats als centres especials de treball el 2018
314-01100/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació als pagaments acordats entre la Generalitat de Catalunya i els cen-

tres especials de treball, quins pagaments mensuals s’han fet efectius durant l’any 
2018?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
especials de treball que encara no han rebut el pagament mensual el 
2018
314-01101/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres especials de treball no han rebut encara el pagament per part de 

la Generalitat de Catalunya durant els mesos de gener, febrer, març i abril?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del retard 
en els pagaments mensuals als centres especials de treball
314-01102/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Existeix algun retard en els pagaments als centres especials de treball? Quines 

són les causes d’aquests retards?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les 
ordres relatives a les subvencions dels centres especials de treball el 
primer trimestre del 2018
314-01103/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons la Moció 131/XI del Parlament de Catalunya, sobre els centres especials 

de treball, en el punt F s’acorda «P»ublicar de manera immediata la nova convoca-
tòria d’ordres, després d’un procés de negociació i acord de les entitats del sector per 
a totes les línies de subvenció pendents i d’assegurar que l’any 2018 les noves ordres 
es publiquin dins el primer trimestre de l’any.

– S’han publicat les ordres dins del termini que marca la moció parlamentària? 
En cas negatiu, quins han estat els motius? Quan es preveu aquesta publicació?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
l’aportació de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals en 
concepte de formació, treball i modernització
314-01104/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– La LXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales ha destinat 
341.824.454 € per a l’any 2018 en concepte de Formació, Treball i Modernització. 
Quina distribució detallada es farà d’aquesta quantitat per conceptes i programes?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part de 
l’aportació de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals 
en concepte de formació, treball i modernització que es destina als 
centres especials de treball
314-01105/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina part de l’aportació que destina la LXIX Conferencia Sectorial de Em-

pleo y Asuntos Laborales en concepte de Formació, Treball i Modernització, anirà 
a parar als centres especials de treball?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
mensuals efectuats als centres residencials d’educació intensiva i 
d’acció educativa el 2018
314-01106/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació als pagaments acordats entre la Generalitat de Catalunya i els cen-

tres residencials d’acció educativa i centres residencials d’educació intensiva, quins 
pagaments mensuals s’han fet efectius durant l’any 2018?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
residencials d’educació intensiva i d’acció educativa que encara no 
han rebut el pagament mensual el 2018
314-01107/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Els centres residencials d’acció educativa i els centres residencials d’educació 

intensiva no han rebut encara el pagament per part de la Generalitat de Catalunya 
durant els mesos de gener, febrer, març i abril?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del retard 
en els pagaments mensuals als centres residencials d’educació 
intensiva i d’acció educativa
314-01108/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Existeix algun retard en els pagaments als centres residencials d’acció educa-

tiva i als centres residencials d’educació intensiva? Quines són les causes d’aquests 
retards?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a atorgar subvencions a les empreses que incorporen la llengua 
catalana en productes tecnològics
314-01109/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada, Rafel Bru-

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

Agatha Knife és el nom del videojoc de Mango Protocol, SL on la protagonista 
s’inventa la religió del carnivorisme per convèncer els animals de que la seva mort 
els conduirà a la felicitat eterna. En el videojoc es pot veure com la menor tortura als 
animals. Aquest videojoc ha rebut una subvenció del Departament de Cultura dins 
del marc de les ajudes atorgades a empreses que incorporen la llengua catalana en 
els productes tecnològics. La filmació d’escenes fictícies de crueltat, maltractament 
o sofriment d’animals sense l’autorització administrativa prèvia es considera una in-
fracció lleu segons l’article 44.h de la Llei 22/2006, de 4 de juliol, de protecció dels 
animals. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quins criteris té el Govern per la concessió de subvencions a empreses que in-
corporen la llengua catalana en productes tecnològics? Dins d’aquests criteris es ga-
ranteix que no hi hagi cap mena de difusió de maltractament animal? Hi ha criteris 
per la concessió d’aquestes subvencions que prevalen per sobre d’uns altres? En cas 
afirmatiu, quins són?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Beatriz Silva Gallardo, Rafel Bruguera Batalla, di-

putats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a evitar la difusió del maltractament animal en mitjans 
de comunicació, jocs i videojocs
314-01110/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada, Rafel Bru-

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

Agatha Knife és el nom del videojoc de Mango Protocol, SL on la protagonista 
s’inventa la religió del carnivorisme per convèncer els animals de que la seva mort 
els conduirà a la felicitat eterna. En el videojoc es pot veure com la menor tortura als 
animals. Aquest videojoc ha rebut una subvenció del Departament de Cultura dins 
del marc de les ajudes atorgades a empreses que incorporen la llengua catalana en 
els productes tecnològics. La filmació d’escenes fictícies de crueltat, maltractament 
o sofriment d’animals sense l’autorització administrativa prèvia es considera una in-
fracció lleu segons l’article 44.h de la Llei 22/2006, de 4 de juliol, de protecció dels 
animals. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures està portant a terme el Govern per garantir que no hi hagi cap 
difusió de maltractament animal en mitjans de comunicació, jocs i videojocs?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Beatriz Silva Gallardo, Rafel Bruguera Batalla, di-

putats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la productora 
Mango Protocol SL ha demanat autorització per a difondre i 
vendre el videojoc Agatha Knife, que incorpora imatges fictícies de 
maltractament animal
314-01111/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

Agatha Knife és el nom del videojoc de Mango Protocol, SL on la protagonista 
s’inventa la religió del carnivorisme per convèncer els animals de que la seva mort 
els conduirà a la felicitat eterna. En el videojoc es pot veure com la menor tortura als 
animals. Aquest videojoc ha rebut una subvenció del Departament de Cultura dins 
del marc de les ajudes atorgades a empreses que incorporen la llengua catalana en 
els productes tecnològics. La filmació d’escenes fictícies de crueltat, maltractament 
o sofriment d’animals sense l’autorització administrativa prèvia es considera una in-
fracció lleu segons l’article 44.h de la Llei 22/2006, de 4 de juliol, de protecció dels 
animals. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Ha demanat la productora Mango Protocol, SL autorització prèvia per fer di-
fusió i venda del videojoc Agatha Knife que incorpora imatges fictícies de maltrac-
tament animal?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Beatriz Silva Gallardo, Rafel Bruguera Batalla, di-

putats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el videojoc Agatha 
Knife vulnera la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals
314-01112/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada, Rafel Bru-

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

Agatha Knife és el nom del videojoc de Mango Protocol, SL on la protagonista 
s’inventa la religió del carnivorisme per convèncer els animals de que la seva mort 
els conduirà a la felicitat eterna. En el videojoc es pot veure com la menor tortura als 
animals. Aquest videojoc ha rebut una subvenció del Departament de Cultura dins 
del marc de les ajudes atorgades a empreses que incorporen la llengua catalana en 
els productes tecnològics. La filmació d’escenes fictícies de crueltat, maltractament 
o sofriment d’animals sense l’autorització administrativa prèvia es considera una in-
fracció lleu segons l’article 44.h de la Llei 22/2006, de 4 de juliol, de protecció dels 
animals. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Considera el Govern que el videojoc Agatha Knife, on es pot veure com la pro-
tagonista tortura als animals, vulnera la Llei 22/2006, de 4 de juliol, de protecció 
dels animals?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Beatriz Silva Gallardo, Rafel Bruguera Batalla, di-

putats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
compliment de la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels 
animals
314-01113/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC·UNITS

Reg. 2904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada, Rafel Bru-

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

Agatha Knife és el nom del videojoc de Mango Protocol, SL on la protagonista 
s’inventa la religió del carnivorisme per convèncer els animals de que la seva mort 
els conduirà a la felicitat eterna. En el videojoc es pot veure com la menor tortura als 
animals. Aquest videojoc ha rebut una subvenció del Departament de Cultura dins 
del marc de les ajudes atorgades a empreses que incorporen la llengua catalana en 
els productes tecnològics. La filmació d’escenes fictícies de crueltat, maltractament 
o sofriment d’animals sense l’autorització administrativa prèvia es considera una in-
fracció lleu segons l’article 44.h de la Llei 22/2006, de 4 de juliol, de protecció dels 
animals. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures està portant a terme el Govern pel compliment de la Llei 
22/2006, de 4 de juliol, de protecció dels animals?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Beatriz Silva Gallardo, Rafel Bruguera Batalla, di-

putats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat s’ha reunit amb la Plataforma pel 
Transport Públic per parlar de les infraestructures i els serveis 
ferroviaris del Camp de Tarragona
314-01114/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat s’ha reunit amb la 
Plataforma per el Transport Públic per treballar en aquest pla?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat s’ha reunit amb la Plataforma en 
Defensa del Ferrocarril del Camp de Tarragona per parlar de les 
infraestructures i els serveis ferroviaris de la zona
314-01115/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
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secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat s’ha reunit amb la Pla-
taforma en defensa del Ferrocarril del Camp de Tarragona per treballar en aquest pla?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el efectes 
econòmics a Cambrils i Salou per la pèrdua dels serveis ferroviaris
314-01116/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Creu el secretari d’Infraestructures i Mobilitat que la pèrdua de serveis ferrovi-
aris al centre de Cambrils i Salou tindrà efectes econòmics sobre aquests municipis?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de connexió 
dels nuclis urbans de Salou, Cambrils i Tarragona després que es 
desmantellin els serveis ferroviaris
314-01117/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Com es connectaran els nuclis urbans de Salou, Cambrils i Tarragona quan es 
produeixi el desmantellament efectiu del servei?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
renuncia a l’estació de trens del centre de Salou (Tarragonès)
314-01118/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Quin és el motiu de la Generalitat per renunciar a l’estació al centre de Salou 
tot i l’altíssima demanda (és l’estació de regionals que no és capital de província amb 
més persones usuàries)?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP



BOPC 65
27 d’abril de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals va rescatar la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur
314-01119/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Per què la Generalitat va rescatar la línia Lleida-Pobla de Segur amb una de-
manda molt més baixa que el tram afectat pel desmantellament?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del 
nombre de connexions ferroviàries entre Salou i Tarragona i entre 
Salou i Barcelona
314-01120/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.
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– Es reduiran el número de connexions entre Salou i Tarragona, 10 menys, i Sa-
lou i Barcelona, 8 menys, tal com denuncia la plataforma per el Transport públic?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de 
connexions entre l’estació de Port Aventura i les de Barcelona i 
Tarragona
314-01121/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Perdrà l’estació de Port Aventura connexions amb Barcelona i Tarragona?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els trens Euromed 
deixaran d’aturar-se a Tarragona
314-01122/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Els trens Euromed deixaran d’aturar-se al centre de Tarragona?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
connexions diàries entre les estacions de Tarragona i de Tortosa que 
es perdran
314-01123/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– L’estació del centre de Tarragona perdrà dues connexions diàries amb Tortosa?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
tenen l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre de 
l’acord per les infraestructures i els serveis ferroviaris al Camp de 
Tarragona
314-01124/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– És coneixedor l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre 
d’aquest acord?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la 
implantació del tren tramvia entre Cambrils i Salou fins a Tarragona i 
Reus i les noves connexions amb el Baix Penedès
314-01125/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Quin és el calendari per a la implementació del sistema tren-tramvia des de 
Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus, complementant amb noves connexions 
amb el Vendrell i tot el Baix Penedès?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
per a la implantació del tren tramvia entre Cambrils i Salou fins a 
Tarragona i Reus i les noves connexions amb el Baix Penedès
314-01126/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Quin és el pressupost per la implementació del sistema tren-tramvia des de 
Cambrils i Salou, fins a Tarragona i Reus, complementant amb noves connexions 
amb el Vendrell i tot el Baix Penedès?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del 
desmantellament dels serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
314-01127/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.
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– Considera el secretari d’Infraestructures i Mobilitat que els costos econòmics 
són menors si s’aposta per un desmantellament ferroviari integral o per una trans-
formació gradual de la infraestructura?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es transformen gradualment les infraestructures ferroviàries 
del Camp de Tarragona sense desmantellar el sistema ferroviari 
integral
314-01128/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Quin són els motius de la Generalitat per no apostar per una transformació 
gradual de la infraestructura sense desmantellar el sistema ferroviari de manera in-
tegral?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’ha acordat emplaçar l’estació ferroviària intermodal a 
Perafort (Tarragonès)
314-01129/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Quin són els motiu de la ubicació exacte a Perafort en la proposta de la estació 
intermodal?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estació 
ferroviària intermodal que es preveu construir a Perafort (Tarragonès) 
enllaçarà amb algun sistema ferroviari de rodalia o tramvia
314-01130/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– La futura estació intermodal enllaçarà amb algun sistema ferroviari de roda-
lies o tramvia?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’estació intermodal del Camp de Tarragona no es construirà en 
el punt d’intersecció del Corredor Mediterrani amb la línia ferroviària 
convencional Reus-Tarragona
314-01131/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Per què l’estació intermodal no es construirà en el punt d’intersecció del nou 
corredor mediterrani amb la línia convencional Reus-Tarragona tres quilòmetres 
més al sud?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb bus 
de l’estació intermodal del Camp de Tarragona i l’aeroport
314-01132/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
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secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– L’estació intermodal s’haurà de connectar amb l’aeroport per mitjà de servei 
de Bus?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el pla per les 
infraestructures i els serveis ferroviaris al Camp de Tarragona s’ha 
acordat amb el Ministeri de Foment
314-01133/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 2926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tar-

ragona presentat per la Generalitat el passat 19 d’abril, en un acte conjunt amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes del Camp de 
Tarragona.

– Té acordat la Generalitat aquest pla amb el Ministeri de Foment?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del pati 
de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
314-01134/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 2938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

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

En un comunicat oficial de premsa amb data de 20 de juny de 2017 l’Ajuntament 
de Badalona manifestava el següent: 

«L’Escola Badalona Port necessita ampliar el seu pati de cara al proper curs 
2017-2018 ja que aquest centre comptarà amb un mòdul més per acollir a tots els 
grups d’alumnes. Tant per l’escola com per a l’Ajuntament de Badalona l’opció pre-
ferible era ampliar el pati de l’escola fent ús del solar de l’antiga fàbrica Can Badri-
nas. Tanmateix, els resultats de contaminació d’aquest solar no van sortir favorables 
i cal descontaminar el sòl abans d’ampliar el pati de l’escola en aquest espai» [...] 
«D’altra banda, la regidora ha explicat que l’empresa CECAM, especialitzada en es-
tudis mediambientals, va fer el passat mes de maig una anàlisi de gasos en interior 
i gasos del sòl a l’Escola Badalona Port.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’estat actual de l’ampliació del pati de l’escola, indicant si hi ha al-gu-

na data prevista d’inici o de licitació de les obres i dels contactes i acords assolits 
entre els Departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Badalona.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
pressupostària per al projecte d’ampliació del pati de l’Escola 
Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
314-01135/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 2939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

En un comunicat oficial de premsa amb data de 20 de juny de 2017 l’Ajuntament 
de Badalona manifestava el següent: 

«L’Escola Badalona Port necessita ampliar el seu pati de cara al proper curs 
2017-2018 ja que aquest centre comptarà amb un mòdul més per acollir a tots els 
grups d’alumnes. Tant per l’escola com per a l’Ajuntament de Badalona l’opció pre-
ferible era ampliar el pati de l’escola fent ús del solar de l’antiga fàbrica Can Badri-
nas. Tanmateix, els resultats de contaminació d’aquest solar no van sortir favorables 
i cal descontaminar el sòl abans d’ampliar el pati de l’escola en aquest espai» [...] 
«D’altra banda, la regidora ha explicat que l’empresa CECAM, especialitzada en es-
tudis mediambientals, va fer el passat mes de maig una anàlisi de gasos en interior 
i gasos del sòl a l’Escola Badalona Port.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Indicar si existeix o s’ha consignat alguna dotació pressupostària destinada a 
la materialització del projecte d’ampliació del pati de l’escola.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
amb l’AMPA i la direcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona 
(Barcelonès), per a informar sobre el projecte d’ampliació del pati
314-01136/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 2940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

En un comunicat oficial de premsa amb data de 20 de juny de 2017 l’Ajuntament 
de Badalona manifestava el següent: 

«L’Escola Badalona Port necessita ampliar el seu pati de cara al proper curs 
2017-2018 ja que aquest centre comptarà amb un mòdul més per acollir a tots els 
grups d’alumnes. Tant per l’escola com per a l’Ajuntament de Badalona l’opció pre-
ferible era ampliar el pati de l’escola fent ús del solar de l’antiga fàbrica Can Badri-
nas. Tanmateix, els resultats de contaminació d’aquest solar no van sortir favorables 
i cal descontaminar el sòl abans d’ampliar el pati de l’escola en aquest espai» [...] 
«D’altra banda, la regidora ha explicat que l’empresa CECAM, especialitzada en es-
tudis mediambientals, va fer el passat mes de maig una anàlisi de gasos en interior 
i gasos del sòl a l’Escola Badalona Port.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Indicar si s’han mantingut reunions amb l’AMPA o amb la direcció de l’escola 

per informar sobre l’estat actual del projecte.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
construir un institut al districte de Badalona (Barcelonès) on hi ha 
l’Escola Badalona Port
314-01137/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 2941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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 
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució.

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

En un comunicat oficial de premsa amb data de 20 de juny de 2017 l’Ajuntament 
de Badalona manifestava el següent: 

«L’Escola Badalona Port necessita ampliar el seu pati de cara al proper curs 
2017-2018 ja que aquest centre comptarà amb un mòdul més per acollir a tots els 
grups d’alumnes. Tant per l’escola com per a l’Ajuntament de Badalona l’opció pre-
ferible era ampliar el pati de l’escola fent ús del solar de l’antiga fàbrica Can Badri-
nas. Tanmateix, els resultats de contaminació d’aquest solar no van sortir favorables 
i cal descontaminar el sòl abans d’ampliar el pati de l’escola en aquest espai» [...] 
«D’altra banda, la regidora ha explicat que l’empresa CECAM, especialitzada en es-
tudis mediambientals, va fer el passat mes de maig una anàlisi de gasos en interior 
i gasos del sòl a l’Escola Badalona Port.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Indicar si està prevista la construcció d’un centre d’ensenyança secundari en el 

mateix districte de la ciutat de Badalona.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius en què s’han produït casos d’abusos sexuals a menors en 
el període 2012-2017
314-01138/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué centros educativos de Cataluña se han producido casos de abusos se-

xuales a menores entre los años 2012 y 2017, ambos incluidos? Se solicita la infor-
mación desglosada anualmente.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
del comitè interdepartamental de seguiment i coordinació dels 
protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de 
maltractament en el període 2016-2018
314-01139/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las reuniones del Comité Interdepartamental de Seguimiento y Co-

ordinación de los protocolos existentes en materia de abusos sexuales a menores o 
cualquier otra forma de maltrato.

– ¿Cuántas reuniones del Comité Interdepartamental de seguimiento y coordi-
nación de los protocolos existentes en materia de abusos sexuales a menores o cu-
alquier otra forma de maltrato se han mantenido a lo largo de los años 2016, 2017 y 
2018? ¿Se ha levantado acta de dichas reuniones? ¿En qué fechas se ha dado traslado 
de dichas actas a los grupos parlamentarios, de acuerdo con la resolución 576/XI?

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
d’actuació acordades en les reunions del comitè interdepartamental 
de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos sexuals a 
menors o qualsevol altra forma de maltractament
314-01140/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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En relación a las reuniones del Comité Interdepartamental de Seguimiento y Co-
ordinación de los protocolos existentes en materia de abusos sexuales a menores o 
cualquier otra forma de maltrato.

– ¿Qué medidas de actuación se ha acordado poner en marcha en las diferentes 
reuniones del Comité Interdepartamental de seguimiento y coordinación de los pro-
tocolos existentes en materia de abusos sexuales a menores o cualquier otra forma 
de maltrato? Se solicita la información desglosada por cada reunión del Comité.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per abusos sexuals a menors registrades en el període 
2012-2017
314-01141/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas denuncias por abusos sexuales a menores se han registrado en Cata-

luña entre los años 2012 y 2017, ambos incluidos? Se solicita la información desglo-
sada por años y por edades de los menores.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per abusos sexuals a menors registrades el 2018
314-01142/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas denuncias por abusos sexuales a menores se han registrado en Ca-

taluña durante este presente año 2018 hasta la última fecha en la que se dispongan 
datos?

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sentències condemnatòries per abusos sexuals a menors dictades 
del 2010 ençà
314-01143/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 2955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas sentencias condenatorias por abusos sexuales a menores se han dic-

tado en Cataluña desde 2010 hasta la última fecha en la que se dispongan datos de 
este año 2018? Se solicita la información desglosada por años.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost de l’entrevista del 
director de TV3 a Carles Puigdemont del 15 d’abril de 2018
316-00001/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 2763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.1 i 196.7 del Reglament del Parlament, presenta al Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La nit del 15 d’abril de 2018, Vicent Sanchís va entrevistar a Carles Puigdemont, 

fugit de la justícia.
a) Quant va costar el desplaçament del director de TV3 al lloc de l’entrevista?
b) Quant va costar el desplaçament de l’equip de TV3 al lloc de l’entrevista?
c) Quan va costar el lloguer del plató on es va fer l’entrevista?
d) Quin és el cost total d’aquesta entrevista?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el responsable de la 
decisió d’entrevistar Carles Puigdemont i els criteris per a fer-ho
316-00002/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 2764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.1 i 196.7 del Reglament del Parlament, presenta al Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La nit del 15 d’abril de 2018, Vicent Sanchís va entrevistar a Carles Puigdemont, 

fugit de la justícia.
1. Tenint en compte que el propi llibre d’estil de la CCMA preveu que els seus 

mitjans audiovisuals no entrevisten persones pròfugues de la justícia (vid.http://
www.ccma.cat/llibredestil/manual-dus/entrevistes-i-delictes), qui i amb quins crite-
ris va decidir entrevistar a Carles Puigdemont?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

http://www.ccma.cat/llibredestil/manual-dus/entrevistes-i-delictes
http://www.ccma.cat/llibredestil/manual-dus/entrevistes-i-delictes
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el compliment 
dels principis d’objectivitat informativa i de neutralitat política en 
l’entrevista del director de TV3 a Carles Puigdemont
316-00003/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 2765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.1 i 196.7 del Reglament del Parlament, presenta al Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
a. Tenint en compte que: (i) la CCMA es gasta en assessors legals en plantilla 

més de 230.000 euros l’any, (ii) segons el llibre d’estil de la CCMA pel que fa a la 
terminologia de la informació policial i judicial «Som rigorosos en l’ús de la ter-
minologia, que mira de definir comportaments i conceptes amb la major precisió 
possible» ja que «no és el mateix, per exemple, un homicidi que un assassinat; ni un 
còmplice que un encobridor; ni una agressió sexual que un abús sexual, ni la fase 
d’instrucció del sumari que la celebració de la vista oral. Tenim en compte que en 
l’àmbit jurídic una tipificació o una altra comporta conseqüències molt diferents» 
i, per tant, no és el mateix un exiliat que un pròfug, (iii) cap dels ex membres del 
Govern de la Generalitat pròfugs de la justícia ni tan sols han demanat asil i (iv) el 
Tribunal Suprem, òrgan de la justícia competent, ha recordat que el Pacte Internaci-
onal de Drets Civils i Polítics no atorga als ciutadans cap superpoder d’immunitat i 
impunitat davant la Justícia.

b. Cap document de l’ONU diu que el Sr. Sànchez, que es troba en situació de 
presó preventiva per les seves accions des de fins i tot molt abans de la convocatò-
ria d’eleccions, tingui dret a ésser candidat a la Presidència de la Generalitat fins el 
punt d’excloure el seu deure de respondre davant la justícia com qualsevol ciutadà.

– Carles Puigdemont diu a l’entrevista (minut 04: 12-04: 28) «ho ha dit Nacions 
Unides, que l’Estat espanyol hauria de respectar els drets dels candidats, dels candi-
dats a la Presidència, en aquest cas, del diputat Jordi Sànchez, ho diu Nacions Uni-
des, ho diu el món democràtic, hi ha una violació clara de drets.» Davant de tot això, 
Vicent Sanchis li diu «potser vostè té raó en tot això que diu» (minut 05: 21-05: 24). 
Així mateix, Vicent Sanchís es refereix al pròfugs de la justícia com a «exiliats».

– Considera el Consell de Govern de la CCMA que el Sr. Sanchís, havent-se re-
ferit a pròfugs de la justícia utilitzant el terme exiliats i donant valor de veritat ob-
jectiva a una mera opinió del Sr. Puigdemont que, per dir-ho de manera correcta, 
s’aparta de la més mínima realitat, ha actuat amb ple i íntegre compliment amb els 
principis d’objectivitat informativa i neutralitat política, en els termes indicats pel 
llibre d’estil de la CCMA?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri periodístic per 
a entrevistar Carles Puigdemont i no Inés Arrimadas i sobre el 
calendari d’entrevistes i els temps previstos per a la resta de líders 
polítics
316-00004/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 2766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.1 i 196.7 del Reglament del Parlament, presenta al Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La nit del 15 d’abril de 2018, Vicent Sanchís va entrevistar a Carles Puigdemont, 

fugit de la justícia.
Tenint en compte tant el deure de garantir la pluralitat política en tot moment 

com el fet que durant el període electoral corresponent a les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 21 de desembre la CCMA va ésser condemnada més de 5 vegades 
per manca de neutralitat política, 

– Per què no s’ha entrevistat en horari de màxima audiència a Inés Arrimadas, 
la guanyadora de les darreres eleccions i sí s’ha entrevistat al cap de la llista que va 
quedar en 2a posició?

– Quin és el criteri objectiu periodístic per considerar que sortir fugint de la jus-
tícia a conseqüència de la investigació per greus delictes com rebel·lió o malversació 
de patrimoni públic dona preferència informativa en els mitjans públics a un polític 
fins i tot per donar-li prioritat davant d’altres que han guanyat les eleccions?

– Es van dedicar gairebé tres hores a Carles Puigdemont entre l’entrevista i l’anà-
lisi posterior. Quin és el calendari previst per a dedicar el temps proporcional segons 
el resultat electoral a la resta de líders polítics?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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	314-01087/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units
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