
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 les reclamacions que 
s’han presentat contra les clíniques iDental del 2014 ençà
311-00363/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el registre de les clíni-
ques odontològiques de baix cost com a centres sanitaris
311-00364/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspeccions  
als centres sanitaris entre el 2015 i el 2017
311-00365/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici del pla de forma-
ció per a l’ús de pistoles elèctriques per a agents dels Mossos d’Esquadra
311-00366/12
Anunci: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la redacció dels proto-
cols d’ús de pistoles elèctriques pels agents dels Mossos d’Esquadra
311-00367/12
Anunci: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adquisició de pistoles 
elèctriques per al Cos de Mossos d’Esquadra
311-00368/12
Anunci: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
aplicar les conclusions del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pis-
toles Elèctriques
311-00369/12
Anunci: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de llocs de 
treball de designació política ocupats per dones als departaments de la Generalitat 
en el període 2011-2017
311-00370/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de llocs de 
treball de designació política ocupats per dones a les entitats dependents dels de-
partaments de la Generalitat en el període 2011-2017
311-00371/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de llocs 
de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per funcionàries en 
el període 2011-2017
311-00372/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 15
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de llocs 
de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim 
laboral fix en el període 2011-2017
311-00373/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de llocs de 
treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim la-
boral temporal en el període 2011-2017
311-00374/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de segu-
retat i de protecció adoptades en el darrer any davant els problemes estructurals 
detectats a l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00375/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures aplicades 
actualment per a protegir l’estructura de l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00376/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previs-
tes per a reparar les deficiències detectades en l’estructura de l’amfiteatre romà de 
Tarragona
311-00377/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada prevista de 
les obres per a reparar les deficiències detectades en l’estructura de l’amfiteatre 
romà de Tarragona
311-00378/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha fet algun es-
tudi geològic o patrimonial que detectés el deteriorament de l’amfiteatre romà de 
Tarragona
311-00379/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import i la partida pres-
supostària destinats a reparar l’escletxa apareguda a l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00380/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de previsió 
en la provisió de places de docents en l’educació secundària obligatòria i l’exempció 
de l’obtenció del màster obligatori de formació del professorat de secundària en la 
convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
311-00381/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de coordi-
nació amb les universitats per a oferir un nombre de places del màster obligatori 
de formació del professorat de secundària suficient per a garantir la formació dels 
professors per al curs 2018-2019
311-00382/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor del màster 
obligatori de formació del professorat de secundària després que en la convocatò-
ria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019 se n’eximeixi l’obtenció
311-00383/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la 
formació necessària del professorat per a impartir una educació de qualitat en l’edu-
cació secundària obligatòria el curs 2018-2019
311-00384/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 24
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exempció de l’obtenció 
del màster obligatori de formació del professorat de secundària en la convocatòria 
per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors 
sense la formació necessària per a afrontar el problema del fracàs escolar que es 
concentra en aquesta etapa educativa
311-00385/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a pal·liar el greuge comparatiu entre els docents que han cursat obligatòriament 
el màster de formació del professorat de secundària i els que no ho han hagut de 
fer per a la convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
311-00386/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 25

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions que s’han pre-
sentat contra les clíniques iDental del 2014 ençà
314-01144/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació i les mesures da-
vant l’augment d’alumnes i la manca de personal docent en l’educació secundària 
obligatòria
314-01145/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del nombre d’alumnes 
i la necessitat de personal docent en l’educació secundària obligatòria fins al 2025 
tenint en compte els possibles fluxos migratoris
314-01146/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del desenvolupament 
correcte de la tasca docent del nou personal que no disposa del màster de formació 
del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat
314-01147/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la igualtat d’oportunitats dels alum-
nes pel fet de tenir professors amb o sense el màster de formació del professorat 
d’educació secundària obligatòria i batxillerat
314-01148/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desprestigi que pot comportar 
per a la professió docent el fet de contractar personal insuficientment qualificat per 
a la docència
314-01149/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de més professors 
per a atendre la diversitat a les aules a l’hora de programar noves places docents
314-01150/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que la borsa de pro-
fessors interins de les diferents especialitats estigui oberta tot l’any
314-01151/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de cursar el màster 
de formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat de ma-
nera semipresencial o intensiva
314-01152/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que mestres d’edu-
cació primària ocupin temporalment places de secundària atesa la situació de ne-
cessitat extraordinària
314-01153/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adequació de les in-
fraestructures educatives a l’augment de demanda de places a l’educació secun-
dària obligatòria
314-01154/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de l’augment de de-
manda de places a l’educació secundària obligatòria en les ràtios d’alumnes
314-01155/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació d’ajuts destinats a la 
construcció, el millorament o l’ampliació de les instal·lacions i els equipaments es-
portius atorgats als municipis de les comarques del Bages i del Berguedà entre el 
2015 i el 2017
314-01156/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de convenis amb resi-
dències i centres de dia de les comarques del Bages i del Berguedà en data de l’1 
de gener de 2018
314-01157/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de places concertades 
en residències i centres de dia de les comarques del Bages i del Berguedà en data 
de l’1 de gener de 2018
314-01158/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de xarampió 
detectats el 2018
314-01159/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació 
als casos de xarampió el 2018
314-01160/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què ha començat a 
adoptar mesures amb relació als casos de xarampió el 2018
314-01161/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a informar a 
la població dels casos de xarampió el 2018
314-01162/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control duts a 
terme davant els casos de xarampió el 2018
314-01163/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del brot de xarampió 
de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
314-01164/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació 
al brot de xarampió de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
314-01165/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control pel brot 
de xarampió de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
314-01166/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre de centres de dia 
públics per a gent gran al Camp de Tarragona d’ençà del 2013 és suficient per a 
cobrir-ne la demanda existent
314-01167/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre de places en centres 
de dia públics per a gent gran al Camp de Tarragona d’ençà del 2013 és suficient 
per a cobrir-ne la demanda potencial
314-01168/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds en llista 
d’espera per a accedir a l’atenció en un centre de dia al Camp de Tarragona
314-01169/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució de places públiques 
en residències per a la gent gran al Camp de Tarragona d’ençà del 2013, sobre si 
són suficients per a cobrir-ne la demanda i sobre el nombre de sol·licituds en llista 
d’espera
314-01170/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la congelació del nombre de places 
concertades de residències i centres de dia del Bages
314-01171/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de la interventora ge-
neral de la Generalitat a un requeriment sobre l’augment salarial d’assessors i alts 
càrrecs del Govern
314-01172/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment salarial al president del 
Consell Assessor per a la Transició Nacional
314-01173/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els increments retributius dels as-
sessors jurídics i polítics del Govern
314-01174/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes de l’increment retri-
butiu dels assessors del Govern
314-01175/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les publicacions i els informes dels 
assessors del Govern
314-01176/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre de les clíniques odon-
tològiques de baix cost com a centres sanitaris
314-01177/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions als cen-
tres sanitaris entre el 2015 i el 2017
314-01178/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a denunciar la 
concessió de llicències per a extraure coral vermell en aigües sota jurisdicció de 
l’Administració de l’Estat
314-01179/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té cap programa de seguiment 
de les poblacions de coral vermell en aigües de la seva jurisdicció
314-01180/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a evitar 
l’extracció furtiva de coral vermell en aigües de la seva jurisdicció
314-01181/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de coral vermell extret 
furtivament que ha requisat els darrers cinc anys
314-01182/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar els recur-
sos per a evitar l’extracció furtiva de coral vermell
314-01183/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de desenvolupar plans 
de reforestació de coral vermell
314-01184/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a replantar coral 
vermell
314-01185/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament de campa-
nyes d’educació ambiental sobre la importància de conservar el coral vermell i la 
biodiversitat marina
314-01186/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a aplicar les con-
clusions del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques
314-01187/12
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de pistoles elèctriques 
per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-01188/12
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció dels protocols d’ús de 
pistoles elèctriques pels agents dels Mossos d’Esquadra
314-01189/12
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del pla de formació per a l’ús 
de pistoles elèctriques per a agents dels Mossos d’Esquadra
314-01190/12
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball de 
designació política ocupats per dones als departaments de la Generalitat en el pe-
ríode 2011-2017
314-01191/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball de 
designació política ocupats per dones a les entitats dependents dels departaments 
de la Generalitat en el període 2011-2017
314-01192/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de llocs de treball 
de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per funcionàries en el període 
2011-2017
314-01193/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de llocs de treball 
de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim laboral fix 
en el període 2011-2017
314-01194/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de llocs de treball 
de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim laboral 
temporal en el període 2011-2017
314-01195/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre sobre les mesures de seguretat i 
de protecció adoptades en el darrer any davant els problemes estructurals detectats 
a l’amfiteatre romà de Tarragona
314-01196/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures aplicades actualment 
per a protegir l’estructura de l’amfiteatre romà de Tarragona
314-01197/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a re-
parar les deficiències detectades en l’estructura de l’amfiteatre romà de Tarragona
314-01198/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada prevista de les obres per a 
reparar les deficiències detectades en l’estructura de l’amfiteatre romà de Tarragona
314-01199/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet algun estudi geològic o 
patrimonial que detectés el deteriorament de l’amfiteatre romà de Tarragona
314-01200/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i la partida pressupostària 
destinats a reparar l’escletxa apareguda a l’amfiteatre romà de Tarragona
314-01201/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de previsió en la provisió 
de places de docents en l’educació secundària obligatòria i l’exempció de l’obtenció 
del màster obligatori de formació del professorat de secundària en la convocatòria 
per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
314-01202/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de coordinació amb les 
universitats per a oferir un nombre de places del màster obligatori de formació del 
professorat de secundària suficient per a garantir la formació dels professors per 
al curs 2018-2019
314-01203/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor del màster obligatori de 
formació del professorat de secundària després que en la convocatòria per a cobrir 
les places d’interins per al curs 2018-2019 se n’eximeixi l’obtenció
314-01204/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la formació ne-
cessària del professorat per a impartir una educació de qualitat en l’educació se-
cundària obligatòria el curs 2018-2019
314-01205/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a pal·liar 
el greuge comparatiu entre els docents que han cursat obligatòriament el màster 
de formació del professorat de secundària i els que no ho han hagut de fer per a la 
convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
314-01206/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exempció de l’obtenció del màster 
obligatori de formació del professorat de secundària en la convocatòria per a cobrir 
les places d’interins per al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors sense la 
formació necessària per a afrontar el problema del fracàs escolar que es concentra 
en aquesta etapa educativa
314-01207/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 66
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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 les 
reclamacions que s’han presentat contra les clíniques iDental del 
2014 ençà
311-00363/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 2980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

 A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

A finales del año 2017 las clínicas iDental, clínicas odontológicas catalogadas 
como «de bajo coste» y presentes en 22 provincias de España, habían recibido, se-
gún información del Gobierno de España, casi 1.500 reclamaciones en seis Comu-
nidades Autónomas de las diez en la que están presentes.

Los principales motivos de dichas reclamaciones han sido los siguientes: 
– Incumplimiento de las condiciones de contratación.
– Disconformidad con los tratamientos recibidos.
– Demora en la prestación del servicio de manera injustificada.
– La no devolución de las cantidades cobradas ante la falta de prestación del 

servicio.
– Incumplimientos sobre el derecho de desistimiento por parte de los clientes.
– Facturaciones incorrectas.
Desde Ciudadanos consideramos que el Govern de la Generalitat, como admi-

nistración responsable de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, 
además de acreditar a los centros sanitarios de su territorio, puede haber incurrido 
en una dejación de funciones en este ámbito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿De qué información dispone el Departament d’Empresa i Coneixement y/o el 

Departament de Salut sobre las múltiples reclamaciones de clientes de iDental que 
se sienten estafados?

2. ¿Cuántas reclamaciones han presentado los clientes de iDental desde el año 
2014 en el Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament de Salut o a tra-
vés de libros de reclamaciones?

3. ¿Cuáles son las principales razones de las reclamaciones? ¿Qué medidas se 
han tomado desde el Departament d’Empresa i Coneixement y/o el Departament de 
Salut al respecto?

4. ¿Qué medidas se han tomado para proteger los derechos de estos ciudadanos 
que se sienten estafados?



BOPC 69
4 de maig de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 10

5. ¿Se ha dado traslado por parte del Govern de alguna de estas reclamaciones al 
Ministerio Fiscal? En caso afirmativo, ¿cuántas y por qué causas?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
registre de les clíniques odontològiques de baix cost com a centres 
sanitaris
311-00364/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 3087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Algunos de los establecimientos que ofrecen el servicio como clínicas odonto-
lógicas, catalogadas como «de bajo coste», se han visto envueltos en una gran po-
lémica por el elevado número de reclamaciones que han recibido por parte de los 
pacientes.

Este es el caso de iDental, cadena de franquicias, que a finales de 2017 había 
recibido más de 1.500 reclamaciones, y que se ve obligado a cerrar el centro de la 
ciudad de Zaragoza por, aparentemente, carecer de la licencia correspondiente.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Están todos los centros de este tipo registrados como centros sanitarios por 

parte del Departament de Salut? En caso negativo, ¿tienen todos ellos licencia para 
poder desarrollar su actividad?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’inspeccions als centres sanitaris entre el 2015 i el 2017
311-00365/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 3088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Algunos de los establecimientos que ofrecen el servicio como clínicas odonto-
lógicas, catalogadas como «de bajo coste», se han visto envueltos en una gran po-
lémica por el elevado número de reclamaciones que han recibido por parte de los 
pacientes.

Este es el caso de iDental, cadena de franquicias, que a finales de 2017 había 
recibido más de 1.500 reclamaciones, y que se ve obligado a cerrar el centro de la 
ciudad de Zaragoza por, aparentemente, carecer de la licencia correspondiente.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas actuaciones de inspección se han realizado en centros sanitarios de 

Cataluña por parte del Departament de Salut en los años 2015, 2016 y 2017?
– ¿Cuántas actuaciones de inspección se han realizado en centros de este tipo 

durante los años 2015, 2016 y 2017? ¿Se ha abierto algún expediente derivado de 
estas inspecciones?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici 
del pla de formació per a l’ús de pistoles elèctriques per a agents 
dels Mossos d’Esquadra
311-00366/12

ANUNCI: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 3111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Teniendo en cuenta que desde el pasado 28 de julio de 2016 se publicaron las 
conclusiones finales del grupo de trabajo del Parlamento de Cataluña sobre la utili-
zación de pistolas eléctricas por el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha iniciado el plan de formación para la correcta utilización de dichos 

dispositivos destinado a agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra? ¿En qué fase se 
encuentra el mismo?

Palacio del Parlamento, 24 de abril de 2018
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
redacció dels protocols d’ús de pistoles elèctriques pels agents  
dels Mossos d’Esquadra
311-00367/12

ANUNCI: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 3112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Teniendo en cuenta que desde el pasado 28 de julio de 2016 se publicaron las 
conclusiones finales del grupo de trabajo del Parlamento de Cataluña sobre la utili-
zación de pistolas eléctricas por el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha iniciado la redacción de los protocolos de utilización de dichos disposi-

tivos por parte de los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 24 de abril de 2018
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adquisició de pistoles elèctriques per al Cos de Mossos d’Esquadra
311-00368/12

ANUNCI: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 3113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Teniendo en cuenta que desde el pasado 28 de julio de 2016 se publicaron las 
conclusiones finales del grupo de trabajo del Parlamento de Cataluña sobre la utili-
zación de pistolas eléctricas por el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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¿Se han adquirido pistolas eléctricas destinadas a dicho cuerpo? En caso afirma-
tivo, se solicita detalle del modelo, unidades, coste por unidad y expediente admi-
nistrativo de contratación en virtud del cual se haya adquirido.

Palacio del Parlamento, 24 de abril de 2018
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a aplicar les conclusions del Grup de Treball sobre  
la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques
311-00369/12

ANUNCI: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 3114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Teniendo en cuenta que desde el pasado 28 de julio de 2016 se publicaron las 
conclusiones finales del grupo de trabajo del Parlamento de Cataluña sobre la utili-
zación de pistolas eléctricas por el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo desde dicha fecha la Generalitat de Cata-

luña para implementar dichas conclusiones?

Palacio del Parlamento, 24 de abril de 2018
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de llocs de treball de designació política ocupats per dones 
als departaments de la Generalitat en el període 2011-2017
311-00370/12

ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 3126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

En relació a la quantitat de llocs de treball de designació política als departa-
ments de la Generalitat de Catalunya en el període comprés entre 2011 i 2017 i el 
percentatge dels mateixos ocupats per dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Nombre de llocs de designació política (secretaries generals, secretaries sec-

torials, direccions generals, direccions de serveis, comissionats, funcionaris even-
tuals) dels departaments de la Generalitat ocupats per dones i percentatge respecte 
del total. Es demana desglossament per departament i tipus de càrrec (secretaries 
generals,...), per anys en el període 2011-2017 prenent com a data de referència el  
31 de desembre de cada any.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de llocs de treball de designació política ocupats per dones 
a les entitats dependents dels departaments de la Generalitat en el 
període 2011-2017
311-00371/12

ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 3127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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 Co-
missió.

En relació a la quantitat de llocs de treball de designació política a les entitats 
dependents de la Generalitat de Catalunya en el període comprés entre 2011 i 2017 
i el percentatge dels mateixos ocupats per dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Nombre de llocs de designació política de les entitats dependents de la Gene-

ralitat (ens autònoms comercials i administratius, Servei Català de la Salut, entitat 
de dret públic sotmeses al dret privat i assimilables a efectes pressupostaris, socie-
tats i altres entitats de caràcter mercantil amb participació total o majoritària de la 
Generalitat, consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, consorcis amb 
participació total o majoritària de la Generalitat) ocupats per dones i percentatge 
respecte del total. Es demana informació per a cada entitat, amb desglossament per 
tipus de càrrec (director, gerent o qualssevol categories que prevegin els estatuts de 
les entitats), per anys en el període 2011-2017 prenent com a data de referència el  
31 de desembre de cada any.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en 
depenen coberts per funcionàries en el període 2011-2017
311-00372/12

ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 3128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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 Co-
missió.

En relació a la quantitat de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i en-
titats dependents coberts per personal funcionari ocupats per dones en el període 
comprés entre 2011 i 2017.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Percentatge de llocs de treball coberts per personal funcionari ocupats per 

dones. Es demana desglossament per cos i nivell, departament al qual està adscrit 
i lloc de comandament (si és el cas: subdirecció general, direcció de servei, direc-
ció de secció), per anys en el període 2011-2017 prenent com a data de referència el  
31 de desembre de cada any.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en 
depenen coberts per dones en règim laboral fix en el període 2011-
2017
311-00373/12

ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 3129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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 Co-
missió.
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En relació a la quantitat de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i en-
titats dependents coberts per personal laboral fix ocupats per dones en el període 
comprés entre 2011 i 2017.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Percentatge de llocs de treball coberts per personal laboral fix ocupats per do-

nes. Es demana desglossament per categoria i departament al qual està adscrit, per 
anys en el període 2011-2017 prenent com a data de referència el 31 de desembre de 
cada any.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en 
depenen coberts per dones en règim laboral temporal en el període 
2011-2017
311-00374/12

ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 3130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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 Co-
missió.

En relació a la quantitat de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i enti-
tats dependents coberts per personal laboral temporal ocupats per dones en el perío-
de comprès entre 2011 i 2017.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Percentatge de llocs de treball coberts per personal laboral temporal ocupats 

per dones. Es demana desglossament per categoria i departament al qual està ads-
crit, per anys en el període 2011-2017 prenent com a data de referència el 31 de de-
sembre de cada any.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de seguretat i de protecció adoptades en el darrer any 
davant els problemes estructurals detectats a l’amfiteatre romà  
de Tarragona
311-00375/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas de seguridad y protección se tomaron ante las evidencias de 

hace un año?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures aplicades actualment per a protegir l’estructura de 
l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00376/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas se han tomado en la actualidad?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes per a reparar les deficiències detectades en 
l’estructura de l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00377/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
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manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué actuaciones tiene previstas llevar a cabo la Generalitat en la actualidad, 

para subsanar dichas deficiencias?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la durada prevista de les obres per a reparar les deficiències 
detectades en l’estructura de l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00378/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
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en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En caso de realizarse la subsanación de la misma, ¿qué previsión temporal tie-

ne fijada para realizar dichos trabajos?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha 
fet algun estudi geològic o patrimonial que detectés el deteriorament 
de l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00379/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Se ha realizado algún tipo de estudio geológico y/o patrimonial que detectase 
el posible deterioro de este elemento histórico cultural?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
i la partida pressupostària destinats a reparar l’escletxa apareguda a 
l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00380/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué cantidad tiene prevista la Generalitat destinar a la reparación de la grieta 

y con cargo a qué partida presupuestaria?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manca de previsió en la provisió de places de docents en l’educació 
secundària obligatòria i l’exempció de l’obtenció del màster obligatori 
de formació del professorat de secundària en la convocatòria per a 
cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
311-00381/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de Formació del Professorat de Secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A què es deguda aquesta manca de previsió amb respecte a la provisió de pla-

ces quan es sabia quin seria el nombre d’alumnes de secundària?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manca de coordinació amb les universitats per a oferir un nombre 
de places del màster obligatori de formació del professorat de 
secundària suficient per a garantir la formació dels professors per  
al curs 2018-2019
311-00382/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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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El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de Formació del Professorat de Secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què el Departament d’Ensenyament no es va coordinar amb les universitats 

per oferir el nombre de places pertinents del màster obligatori de Formació del Pro-
fessorat de Secundària per assegurar-se tenir professors formats pel curs 2018-19?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor 
del màster obligatori de formació del professorat de secundària 
després que en la convocatòria per a cobrir les places d’interins per 
al curs 2018-2019 se n’eximeixi l’obtenció
311-00383/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de Formació del Professorat de Secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin lloc queda el valor del màster obligatori de Formació del Professorat 

de Secundària si durant el curs 2018-19 hi haurà professors que no han obtingut el 
títol?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment de la formació necessària del professorat per a impartir 
una educació de qualitat en l’educació secundària obligatòria el curs 
2018-2019
311-00384/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de Formació del Professorat de Secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com poden garantir que el professorat que accedeix a les aules durant el curs 

2018-19 té la formació necessària per impartir una educació de qualitat?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’exempció de l’obtenció del màster obligatori de formació del 
professorat de secundària en la convocatòria per a cobrir les places 
d’interins per al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors sense 
la formació necessària per a afrontar el problema del fracàs escolar 
que es concentra en aquesta etapa educativa
311-00385/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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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El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de Formació del Professorat de Secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atès que l’ESO és l’etapa educativa on es concentra més fracàs escolar, quin 

és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers el fet que el curs 2018-19 
hi haurà una part del professorat sense cap mena de formació en pedagogia ni en 
didàctica?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a pal·liar el greuge comparatiu entre els 
docents que han cursat obligatòriament el màster de formació del 
professorat de secundària i els que no ho han hagut de fer per a la 
convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
311-00386/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de Formació del Professorat de Secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com pensen pal·liar el greuge comparatiu que suposa el fet de que una part del 

professorat ha hagut de cursar obligatòriament un màster de Formació del Professo-
rat de Secundària i d’altres, no?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions 
que s’han presentat contra les clíniques iDental del 2014 ençà
314-01144/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 2981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

A finales del año 2017 las clínicas iDental, clínicas odontológicas catalogadas 
como «de bajo coste» y presentes en 22 provincias de España, habían recibido, se-
gún información del Gobierno de España, casi 1.500 reclamaciones en seis Comu-
nidades Autónomas de las diez en la que están presentes.

Los principales motivos de dichas reclamaciones han sido los siguientes: 
– Incumplimiento de las condiciones de contratación.
– Disconformidad con los tratamientos recibidos.
– Demora en la prestación del servicio de manera injustificada.
– La no devolución de las cantidades cobradas ante la falta de prestación del 

servicio.
– Incumplimientos sobre el derecho de desistimiento por parte de los clientes.
– Facturaciones incorrectas.
Desde Ciudadanos consideramos que el Govern de la Generalitat, como admi-

nistración responsable de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, 
además de acreditar a los centros sanitarios de su territorio, puede haber incurrido 
en una dejación de funciones en este ámbito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿De qué información dispone el Departament d’Empresa i Coneixement y/o el 

Departament de Salut sobre las múltiples reclamaciones de clientes de iDental que 
se sienten estafados?

2. ¿Cuántas reclamaciones han presentado los clientes de iDental desde el año 
2014 en el Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament de Salut o a tra-
vés de libros de reclamaciones?

3. ¿Cuáles son las principales razones de las reclamaciones? ¿Qué medidas se 
han tomado desde el Departament d’Empresa i Coneixement y/o el Departament de 
Salut al respecto?

4. ¿Qué medidas se han tomado para proteger los derechos de estos ciudadanos 
que se sienten estafados?

5. ¿Se ha dado traslado por parte del Govern de alguna de estas reclamaciones al 
Ministerio Fiscal? En caso afirmativo, ¿cuántas y por qué causas?

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2018 
Jorge Soler González, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació i les 
mesures davant l’augment d’alumnes i la manca de personal docent 
en l’educació secundària obligatòria
314-01145/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

El Diari Oficial de la Generalitat, publicava el 20 d’abril la Resolució 
ENS/763/2018, de 12 d’abril, de convocatòria de concurs públic per formar part de 
la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí 
docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Dins d’aquesta resolució, on es recull la Resolució ENS/2980/2016, de 27 de de-
sembre, per la qual s’aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per 
formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a 
personal interí docent en centres públics dependents del Departament d’Ensenya-
ment, es delega en la persona titular de la Direcció General de Professorat i Perso-
nal de Centres Públics la competència per convocar i resoldre les convocatòries per 
formar part de l’esmentada borsa de treball així com determinar les especialitats 
dels diferents cossos docents per a les quals cal disposar de candidats en cada servei 
territorial del Departament Ensenyament i en el Consorci d’Educació de Barcelona.

Segon la resolució, s’especifica que per una correcta prestació del servei públic 
educatiu i la situació extraordinària de manca de personal interí disponible en borsa 
en algunes especialitats docents dels ensenyaments secundaris, fan imprescindible 
l’adopció d’una mesura excepcional que flexibilitzi el compliment del requisit d’estar 
en possessió del títol de màster de formació del professorat i el de la certificació que 
acredita la formació pedagògica i didàctica equivalent, amb l’ampliació del termini 
per l’obtenció i l’acreditació.

I en conseqüència, el Director general de Professorat i Personal de Centres Pú-
blics, José Ignacio García Plata, resol, entre d’altres qüestions, que dintre de la con-
vocatòria del concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal in-
terí docent, puguin ser admeses de forma condicionada a l’obtenció i presentació 
efectiva de la titulació o certificació corresponent, les persones que estiguin cursant 
el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la 
formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que manifestin el seu com-
promís d’obtenir aquestes titulacions abans de l’inici del curs 2021-2022.

D’aquesta manera, es podran apuntar a les llistes sense tenir encara aprovat el 
màster de Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, aquells graduats que 
vulguin fer classes de Francès, Cultura Clàssica, Matemàtiques, Llengua Catalana 
i Llengua Castellana en qualsevol institut públic de Catalunya. També es neces-
siten, en alguns territoris específics, especialistes en Llengua Alemanya, Llengua 
Aranesa, Dibuix, Economia, Filosofia, Física i Química, Llengua Italiana, Música 
i Tecnologia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina ha estat la planificació i quines mesures s’han pres els darrers anys da-
vant la previsió d’augment de demanda d’alumnat a ESO i la conseqüent manca de 
personal docent pels propers cursos, una realitat coneguda per tothom, sembla que 
menys pel Departament d’Ensenyament, que a totes llum demostra novament impro-
visació i manca de planificació?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del 
nombre d’alumnes i la necessitat de personal docent en l’educació 
secundària obligatòria fins al 2025 tenint en compte els possibles 
fluxos migratoris
314-01146/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió pels propers cursos (fins a 2025) tant en nombre d’alum-

nes d’ESO com en necessitats de personal docent, tenint present que poden haver-hi 
fluxos migratoris desconeguts a hores d’ara?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
del desenvolupament correcte de la tasca docent del nou personal 
que no disposa del màster de formació del professorat d’educació 
secundària obligatòria i batxillerat
314-01147/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com pot garantir el Departament d’Ensenyament que el nou personal docent 

que encara no té el màster de Formació del professorat de secundària i batxillerat 
podrà desenvolupar les seves tasques de manera correcta?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la igualtat 
d’oportunitats dels alumnes pel fet de tenir professors amb o sense  
el màster de formació del professorat d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat
314-01148/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– No creu el Departament que atempta contra la igualtat d’oportunitats de l’alum-

nat tindre professors amb diferents nivells de preparació i formació, aquells que sí 
disposen del màster de formació del professorat de secundària i batxillerat i aquells 
que no?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desprestigi que 
pot comportar per a la professió docent el fet de contractar personal 
insuficientment qualificat per a la docència
314-01149/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– No considera el Departament que contractant personal que encara no està su-

ficientment qualificat per impartir classes està desprestigiant la professió docent al 
complet o llançant el missatge que hi ha professorat de primera i professorat de se-
gona?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació  
de més professors per a atendre la diversitat a les aules a l’hora de 
programar noves places docents
314-01150/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Segons el Decret d’Escola Inclusiva, s’ha d’anar incorporant més professorat 

per atendre la diversitat a les aules i poder fer els desplegaments necessaris, a banda 
del que estava inicialment previst. Dins de la necessitat de noves places docents, s’ha 
contemplat aquesta necessitat?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
la borsa de professors interins de les diferents especialitats estigui 
oberta tot l’any
314-01151/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per evitar situacions com la que ara ens trobem, s’ha previst implementar me-

sures com que la borsa d’interins estigui oberta durant tot l’any a les diferents espe-
cialitats, com venia demanant CCOO des de 2015?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
cursar el màster de formació del professorat d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat de manera semipresencial o intensiva
314-01152/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha valorat per facilitar cursar el màster de formació del professorat de secun-

dària i batxillerat que aquest estigui en diferents modalitats com ara semipresencial 
o intensiu?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
que mestres d’educació primària ocupin temporalment places de 
secundària atesa la situació de necessitat extraordinària
314-01153/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha valorat la possibilitat que mestres d’escola primària ocupin temporalment 

llocs de professorat de secundària donada la situació d’extraordinària necessitat?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’adequació de les infraestructures educatives a l’augment de 
demanda de places a l’educació secundària obligatòria
314-01154/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Aquesta manca de previsió de l’augment de demanda de places a l’ESO també 

repercutirà en els espais escolars. Ha previst el Departament infraestructures ade-
quades i permanents per acollir tot l’alumnat?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de 
l’augment de demanda de places a l’educació secundària obligatòria 
en les ràtios d’alumnes
314-01155/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Aquesta manca de previsió de l’augment de demanda de places a l’ESO també 

repercutirà en les ràtios habituals, ja de per sí per damunt del previst en moltes loca-
litats, donat que tot i que la mitjana s’adequa a la normativa, a diversos centres està 
per damunt del permès?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació d’ajuts 
destinats a la construcció, el millorament o l’ampliació de les 
instal·lacions i els equipaments esportius atorgats als municipis de 
les comarques del Bages i del Berguedà entre el 2015 i el 2017
314-01156/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

En el conjunt dels municipis de les comarques del Bages i del Berguedà, hi ha 
un bon nombre d’instal·lacions i equipaments esportius que requereixen d’inversions 
per a la seva posada al dia, ampliació i modernització. Actualment, el Govern con-
tinua sense atendre les peticions que els municipis han fet en els darrers anys, i que 
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diferents càrrecs de la Generalitat de Catalunya es van comprometre a portar-los a 
terme.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació d’ajuts destinats a la construcció, la millora o l’ampliació de 

les instal·lacions i equipaments esportius, que ha atorgat la Generalitat de Catalunya 
als municipis situats a les comarques del Bages i el Berguedà, durant els exercicis 
2015, 2016 i 2017?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2018
Òscar Ordeig i Molist, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de 
convenis amb residències i centres de dia de les comarques del 
Bages i del Berguedà en data de l’1 de gener de 2018
314-01157/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El Govern a incomplert diversos compromisos, presos per responsables de la 

Generalitat, pel que fa a ampliar el nombre de places concertades, en residències i 
centres de dia, situats a les comarques del Bages i Berguedà. Dues comarques amb 
un alt nivell d’envelliment, la qual cosa fa incrementar les llistes d’espera, fins ex-
trems totalment inacceptables.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació dels convenis signats amb les residències i centres de dies 

de les comarques del Bages i el Berguedà, a data 1 de gener? (Desglossar les dades 
per municipis)

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de places 
concertades en residències i centres de dia de les comarques del 
Bages i del Berguedà en data de l’1 de gener de 2018
314-01158/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El Govern a incomplert diversos compromisos, presos per responsables de la 

Generalitat, pel que fa a ampliar el nombre de places concertades, en residències i 
centres de dia, situats a les comarques del Bages i Berguedà. Dues comarques amb 
un alt nivell d’envelliment, la qual cosa fa incrementar les llistes d’espera, fins ex-
trems totalment inacceptables.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de places concertades en residències i centres de dia de les 

comarques del Bages i el Berguedà, a data 1 de gener de 2018? (Desglossar les da-
des per municipis)

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de xarampió detectats el 2018
314-01159/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el nombre de casos detectats d’afectats per xarampió durant l’any 2018, 
mes per mes? Quines són les causes?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació als casos de xarampió el 2018
314-01160/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Govern en relació als casos de les persones  afectades 

per xarampió detectats per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), des de  
l’inici de l’any 2018?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què ha 
començat a adoptar mesures amb relació als casos de xarampió el 
2018
314-01161/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quan va començar el Departament de Salut a prendre mesures en relació als 
casos de persones afectades per xarampió detectats per l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT), des de l’inici de l’any 2018?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per 
a informar a la població dels casos de xarampió el 2018
314-01162/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes de comunicació ha pres el Govern per informar a la pobla-

ció dels casos de persones afectades per xarampió detectats per l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), des de l’inici de l’any 2018? S’ha establert algun 
mecanisme específic perquè la ciutadania pugui demanar informació?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control duts a terme davant els casos de xarampió el 2018
314-01163/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Fascicle segon
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– Quins mecanismes de control s’estan portant a terme davant el registre de ca-
sos de xarampió detectats per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), 
des de l’inici de l’any 2018?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del brot 
de xarampió de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
314-01164/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha confirmat un brot de xa-
rampió a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A data de 24 d’abril de 2018, hi ha 
10 casos confirmats i 5 més de sospitosos, pendents de confirmació analítica. A més, 
s’informa que tots els casos confirmats són de la mateixa cadena de transmissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les causes del brot de xarampió detectat a l’Hospital Verge de la 

Cinta de Tortosa?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació al brot de xarampió de l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
314-01165/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha confirmat un brot de xa-
rampió a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A data de 24 d’abril de 2018, hi ha 
10 casos confirmats i 5 més de sospitosos, pendents de confirmació analítica. A més, 
s’informa que tots els casos confirmats són de la mateixa cadena de transmissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Govern en relació al brot de xarampió detectat a 

l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de control pel brot de xarampió de l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
314-01166/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha confirmat un brot de xa-
rampió a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A data de 24 d’abril de 2018, hi ha 
10 casos confirmats i 5 més de sospitosos, pendents de confirmació analítica. A més, 
s’informa que tots els casos confirmats són de la mateixa cadena de transmissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes de control s’estan portant a terme davant el brot de xaram-

pió detectat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre de 
centres de dia públics per a gent gran al Camp de Tarragona d’ençà 
del 2013 és suficient per a cobrir-ne la demanda existent
314-01167/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 3070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– D’ençà el 2013, el nombre de centres de dia d’entitat pública per a la gent gran 

del Camp de Tarragona segueix sent de 20 centres. Considera el Govern que són su-
ficients per cobrir la demanda de la zona?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre 
de places en centres de dia públics per a gent gran al Camp de 
Tarragona d’ençà del 2013 és suficient per a cobrir-ne la demanda 
potencial
314-01168/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 3071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
D’ençà el 2013, el nombre de places en centres de dia d’entitat pública per a la 

gent gran al Camp de Tarragona s’ha mantingut pràcticament igual, passant de 399 
a 396 segons les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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– Considera el Govern que són places suficients per a cobrir la demanda poten-
cial dels més de mig milió de ciutadans del Camp de Tarragona?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds en llista d’espera per a accedir a l’atenció en un centre  
de dia al Camp de Tarragona
314-01169/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 3072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds romanen en llista d’espera per accedir a l’atenció en un 

centre de dia en el Camp de Tarragona? Quantes d’elles en centres de titularitat pú-
blica?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució de 
places públiques en residències per a la gent gran al Camp de 
Tarragona d’ençà del 2013, sobre si són suficients per a cobrir-ne la 
demanda i sobre el nombre de sol·licituds en llista d’espera
314-01170/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 3073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
D’ençà el 2013 el numero de places de titularitat pública en residencies per a la 

gent gran ha disminuït de les 863 a les actuals 858.
– Considerava el Govern excessives les places de titularitat pública? Considera 

que són suficients per a cobrir la demanda del Camp de Tarragona? Quantes sol·lici-
tuds romanen en llista d’espera?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la congelació  
del nombre de places concertades de residències i centres de  
dia del Bages
314-01171/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius per haver congelat el nombre de places concertades de 

residències i centres de dia de la comarca del Bages, i quins han estat els motius per 
haver augmentat algunes i deixat altres sense?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de 
la interventora general de la Generalitat a un requeriment sobre 
l’augment salarial d’assessors i alts càrrecs del Govern
314-01172/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, 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 les darreres hores hem tingut constància del requeriment efectuat el darrer 

mes de febrer pel Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández Mora a la 
interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, en relació a augments salarials 
d’assessors i alts càrrecs del Govern de la Generalitat de Catalunya.

– Quan i amb quin contingut ha donat resposta la interventora de la Generalitat 
a aquest requeriment?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment salarial al 
president del Consell Assessor per a la Transició Nacional
314-01173/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, 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 les darreres hores hem tingut constància del requeriment efectuat el darrer 

mes de febrer pel Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández Mora a la 
interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, en relació a augments salarials 
d’assessors i alts càrrecs del Govern de la Generalitat de Catalunya.

– A quins conceptes, treballs o mèrits respon l’increment salarial, fins els 
9.538,60 € mensuals, atorgat el juliol de 2017 a l’ex president del Consell Assessor 
per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi i Sunyer? En el cas que l’augment no 
sigui aquesta quantitat, hi ha hagut algun increment salarial des del juliol del 2017 a 
favor del Sr. Carles Viver Pi i Sunyer? Quin ha estat aquest augment i a quins con-
ceptes responia?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els increments 
retributius dels assessors jurídics i polítics del Govern
314-01174/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, 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 les darreres hores hem tingut constància del requeriment efectuat el darrer 

mes de febrer pel Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández Mora a la 
interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, en relació a augments salarials 
d’assessors i alts càrrecs del Govern de la Generalitat de Catalunya.

– Quina és la relació d’increments retributius i premis en metàl·lic atorgats pel 
Govern de la Generalitat als seus assessors jurídics i polítics? Quin és el detall 
d’aquests assessors i dels increments salarials percebuts?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes de 
l’increment retributiu dels assessors del Govern
314-01175/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, 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 les darreres hores hem tingut constància del requeriment efectuat el darrer 

mes de febrer pel Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández Mora a la 
interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, en relació a augments salarials 
d’assessors i alts càrrecs del Govern de la Generalitat de Catalunya.
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– Quins són els conceptes retributius de l’increment en les nòmines dels asses-
sors de la Generalitat?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les publicacions i 
els informes dels assessors del Govern
314-01176/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, 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 les darreres hores hem tingut constància del requeriment efectuat el darrer 

mes de febrer pel Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández Mora a la 
interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, en relació a augments salarials 
d’assessors i alts càrrecs del Govern de la Generalitat de Catalunya.

– Quina és la relació de publicacions, informes, estudis i/o altres produccions do-
cumentals elaborades per aquests assessors de la Generalitat? Quina ha estat la seva 
retribució i/o bonificació ordinària o especial?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre de les 
clíniques odontològiques de baix cost com a centres sanitaris
314-01177/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 3089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Algunos de los establecimientos que ofrecen el servicio como clínicas odonto-
lógicas, catalogadas como «de bajo coste», se han visto envueltos en una gran po-
lémica por el elevado número de reclamaciones que han recibido por parte de los 
pacientes.

Este es el caso de iDental, cadena de franquicias, que a finales de 2017 había 
recibido más de 1.500 reclamaciones, y que se ve obligado a cerrar el centro de la 
ciudad de Zaragoza por, aparentemente, carecer de la licencia correspondiente.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Están todos los centros de este tipo registrados como centros sanitarios por 

parte del Departament de Salut? En caso negativo, ¿tienen todos ellos licencia para 
poder desarrollar su actividad?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2018 
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions als centres sanitaris entre el 2015 i el 2017
314-01178/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 3090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Algunos de los establecimientos que ofrecen el servicio como clínicas odonto-
lógicas, catalogadas como «de bajo coste», se han visto envueltos en una gran po-
lémica por el elevado número de reclamaciones que han recibido por parte de los 
pacientes.

Este es el caso de iDental, cadena de franquicias, que a finales de 2017 había 
recibido más de 1.500 reclamaciones, y que se ve obligado a cerrar el centro de la 
ciudad de Zaragoza por, aparentemente, carecer de la licencia correspondiente.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas actuaciones de inspección se han realizado en centros sanitarios de 

Cataluña por parte del Departament de Salut en los años 2015, 2016 y 2017?
– ¿Cuántas actuaciones de inspección se han realizado en centros de este tipo 

durante los años 2015, 2016 y 2017? ¿Se ha abierto algún expediente derivado de 
estas inspecciones?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2018 
Jorge Soler González, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
denunciar la concessió de llicències per a extraure coral vermell en 
aigües sota jurisdicció de l’Administració de l’Estat
314-01179/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’any passat un informe elaborat per 14 científics del CSIC alertava de la degra-

dació de les colònies de corall vermell a Catalunya, on el 90% dels ecosistemes pre-
sentaven una situació de conservació deficient.

Recentment diferents entitats ecologistes han denunciat que el Ministeri d’Agri-
cultura i Medi Ambient, concretament la secretaria general de pesca, ha concedit 12 
llicències per l’extracció de corall entre Arenys de Mar i Begur en aigües exteriors 
sota jurisdicció de l’administració central.

Aquest fet es produeix malgrat que la Generalitat, seguint les recomanacions 
del CSIC, va establir una moratòria i va suspendre les llicències d’extracció en ai-
gües interiors fins l’any 2027. La veda abraçava des del Cap de Begur fins al Cap de 
Creus i des del Cap de Creus fins a la frontera francesa.

– ¿Quines accions ha emprés la Generalitat des de la direcció general de pesca 
davant el Ministeri per denunciar i corregir aquest fet?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té cap programa 
de seguiment de les poblacions de coral vermell en aigües de la seva 
jurisdicció
314-01180/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’any passat un informe elaborat per 14 científics del CSIC alertava de la degra-

dació de les colònies de corall vermell a Catalunya, on el 90% dels ecosistemes pre-
sentaven una situació de conservació deficient.

Recentment diferents entitats ecologistes han denunciat que el Ministeri d’Agri-
cultura i Medi Ambient, concretament la secretaria general de pesca, ha concedit 12 
llicències per l’extracció de corall entre Arenys de Mar i Begur en aigües exteriors 
sota jurisdicció de l’administració central.

Aquest fet es produeix malgrat que la Generalitat, seguint les recomanacions 
del CSIC, va establir una moratòria i va suspendre les llicències d’extracció en ai-
gües interiors fins l’any 2027. La veda abraçava des del Cap de Begur fins al Cap de 
Creus i des del Cap de Creus fins a la frontera francesa.

– Té la Generalitat en marxa un programa de seguiment les poblacions existents 
per aigües de la seva jurisdicció?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
destina a evitar l’extracció furtiva de coral vermell en aigües de la 
seva jurisdicció
314-01181/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’any passat un informe elaborat per 14 científics del CSIC alertava de la degra-

dació de les colònies de corall vermell a Catalunya, on el 90% dels ecosistemes pre-
sentaven una situació de conservació deficient.

Recentment diferents entitats ecologistes han denunciat que el Ministeri d’Agri-
cultura i Medi Ambient, concretament la secretaria general de pesca, ha concedit 12 
llicències per l’extracció de corall entre Arenys de Mar i Begur en aigües exteriors 
sota jurisdicció de l’administració central.

Aquest fet es produeix malgrat que la Generalitat, seguint les recomanacions 
del CSIC, va establir una moratòria i va suspendre les llicències d’extracció en ai-
gües interiors fins l’any 2027. La veda abraçava des del Cap de Begur fins al Cap de 
Creus i des del Cap de Creus fins a la frontera francesa.
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– Quins recursos destina la Generalitat per evitar la extracció furtiva de corall en 
aigües de la seva jurisdicció?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de coral 
vermell extret furtivament que ha requisat els darrers cinc anys
314-01182/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’any passat un informe elaborat per 14 científics del CSIC alertava de la degra-

dació de les colònies de corall vermell a Catalunya, on el 90% dels ecosistemes pre-
sentaven una situació de conservació deficient.

Recentment diferents entitats ecologistes han denunciat que el Ministeri d’Agri-
cultura i Medi Ambient, concretament la secretaria general de pesca, ha concedit 12 
llicències per l’extracció de corall entre Arenys de Mar i Begur en aigües exteriors 
sota jurisdicció de l’administració central.

Aquest fet es produeix malgrat que la Generalitat, seguint les recomanacions 
del CSIC, va establir una moratòria i va suspendre les llicències d’extracció en ai-
gües interiors fins l’any 2027. La veda abraçava des del Cap de Begur fins al Cap de 
Creus i des del Cap de Creus fins a la frontera francesa.

– ¿Quina quantitat de corall vermell extret de manera furtiva ha requisat la Ge-
neralitat en els darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar els recursos per a evitar l’extracció furtiva de coral 
vermell
314-01183/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’any passat un informe elaborat per 14 científics del CSIC alertava de la degra-

dació de les colònies de corall vermell a Catalunya, on el 90% dels ecosistemes pre-
sentaven una situació de conservació deficient.

Recentment diferents entitats ecologistes han denunciat que el Ministeri d’Agri-
cultura i Medi Ambient, concretament la secretaria general de pesca, ha concedit 12 
llicències per l’extracció de corall entre Arenys de Mar i Begur en aigües exteriors 
sota jurisdicció de l’administració central.

Aquest fet es produeix malgrat que la Generalitat, seguint les recomanacions 
del CSIC, va establir una moratòria i va suspendre les llicències d’extracció en ai-
gües interiors fins l’any 2027. La veda abraçava des del Cap de Begur fins al Cap de 
Creus i des del Cap de Creus fins a la frontera francesa.

– Té previst la Generalitat augmentar els recursos per evitar l’extracció furtiva de 
corall com reclamen les entitats ecologistes?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
desenvolupar plans de reforestació de coral vermell
314-01184/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’any passat un informe elaborat per 14 científics del CSIC alertava de la degra-

dació de les colònies de corall vermell a Catalunya, on el 90% dels ecosistemes pre-
sentaven una situació de conservació deficient.

Recentment diferents entitats ecologistes han denunciat que el Ministeri d’Agri-
cultura i Medi Ambient, concretament la secretaria general de pesca, ha concedit 12 
llicències per l’extracció de corall entre Arenys de Mar i Begur en aigües exteriors 
sota jurisdicció de l’administració central.
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Aquest fet es produeix malgrat que la Generalitat, seguint les recomanacions 
del CSIC, va establir una moratòria i va suspendre les llicències d’extracció en ai-
gües interiors fins l’any 2027. La veda abraçava des del Cap de Begur fins al Cap de 
Creus i des del Cap de Creus fins a la frontera francesa.

– Té previst la Generalitat desenvolupar plans de reforestació de corall per acce-
lerar la recuperació de les poblacions?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a 
replantar coral vermell
314-01185/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’any passat un informe elaborat per 14 científics del CSIC alertava de la degra-

dació de les colònies de corall vermell a Catalunya, on el 90% dels ecosistemes pre-
sentaven una situació de conservació deficient.

Recentment diferents entitats ecologistes han denunciat que el Ministeri d’Agri-
cultura i Medi Ambient, concretament la secretaria general de pesca, ha concedit 12 
llicències per l’extracció de corall entre Arenys de Mar i Begur en aigües exteriors 
sota jurisdicció de l’administració central.

Aquest fet es produeix malgrat que la Generalitat, seguint les recomanacions 
del CSIC, va establir una moratòria i va suspendre les llicències d’extracció en ai-
gües interiors fins l’any 2027. La veda abraçava des del Cap de Begur fins al Cap de 
Creus i des del Cap de Creus fins a la frontera francesa.

– Coneix la Generalitat els protocols per replantar corall vermell?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament 
de campanyes d’educació ambiental sobre la importància de 
conservar el coral vermell i la biodiversitat marina
314-01186/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’any passat un informe elaborat per 14 científics del CSIC alertava de la degra-

dació de les colònies de corall vermell a Catalunya, on el 90% dels ecosistemes pre-
sentaven una situació de conservació deficient.

Recentment diferents entitats ecologistes han denunciat que el Ministeri d’Agri-
cultura i Medi Ambient, concretament la secretaria general de pesca, ha concedit 12 
llicències per l’extracció de corall entre Arenys de Mar i Begur en aigües exteriors 
sota jurisdicció de l’administració central.

Aquest fet es produeix malgrat que la Generalitat, seguint les recomanacions 
del CSIC, va establir una moratòria i va suspendre les llicències d’extracció en ai-
gües interiors fins l’any 2027. La veda abraçava des del Cap de Begur fins al Cap de 
Creus i des del Cap de Creus fins a la frontera francesa.

– Desenvolupa la Generalitat campanyes d’educació ambiental i sensibilització 
a les poblacions properes a la costa sobre la importància de conservar el corall ver-
mell i la biodiversitat marina?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
aplicar les conclusions del Grup de Treball sobre la Utilització per la 
Policia de Pistoles Elèctriques
314-01187/12

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 3115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Teniendo en cuenta que desde el pasado 28 de julio de 2016 se publicaron las 
conclusiones finales del grupo de trabajo del Parlamento de Cataluña sobre la utili-
zación de pistolas eléctricas por el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo desde dicha fecha la Generalitat de Cata-

luña para implementar dichas conclusiones?

Palacio del Parlamento, 24 de abril de 2018 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de 
pistoles elèctriques per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-01188/12

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 3116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Teniendo en cuenta que desde el pasado 28 de julio de 2016 se publicaron las 
conclusiones finales del grupo de trabajo del Parlamento de Cataluña sobre la utili-
zación de pistolas eléctricas por el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
¿Se han adquirido pistolas eléctricas destinadas a dicho cuerpo? En caso afirma-

tivo, se solicita detalle del modelo, unidades, coste por unidad y expediente admi-
nistrativo de contratación en virtud del cual se haya adquirido.

Palacio del Parlamento, 24 de abril de 2018 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció dels 
protocols d’ús de pistoles elèctriques pels agents dels Mossos 
d’Esquadra
314-01189/12

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 3117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Teniendo en cuenta que desde el pasado 28 de julio de 2016 se publicaron las 
conclusiones finales del grupo de trabajo del Parlamento de Cataluña sobre la utili-
zación de pistolas eléctricas por el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha iniciado la redacción de los protocolos de utilización de dichos disposi-

tivos por parte de los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 24 de abril de 2018 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del pla de 
formació per a l’ús de pistoles elèctriques per a agents dels Mossos 
d’Esquadra
314-01190/12

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 3118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Teniendo en cuenta que desde el pasado 28 de julio de 2016 se publicaron las 
conclusiones finales del grupo de trabajo del Parlamento de Cataluña sobre la utili-
zación de pistolas eléctricas por el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha iniciado el plan de formación para la correcta utilización de dichos 

dispositivos destinado a agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra? ¿En qué fase se 
encuentra el mismo?

Palacio del Parlamento, 24 de abril de 2018 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs 
de treball de designació política ocupats per dones als departaments 
de la Generalitat en el període 2011-2017
314-01191/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 3131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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 relació a la quantitat de llocs de treball de designació política als departa-
ments de la Generalitat de Catalunya en el període comprés entre 2011 i 2017 i el 
percentatge dels mateixos ocupats per dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Nombre de llocs de designació política (secretaries generals, secretaries sec-to-

rials, direccions generals, direccions de serveis, comissionats, funcionaris even-
tuals) dels departaments de la Generalitat ocupats per dones i percentat-ge respecte 
del total. Es demana desglossament per departament i tipus de càrrec (secretaries 
generals,...), per anys en el període 2011-2017 prenent com a data de referència el 31 
de desembre de cada any.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs 
de treball de designació política ocupats per dones a les entitats 
dependents dels departaments de la Generalitat en el període 2011-
2017
314-01192/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 3132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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 relació a la quantitat de llocs de treball de designació política a les entitats 
dependents de la Generalitat de Catalunya en el període comprés entre 2011 i 2017 
i el percentatge dels mateixos ocupats per dones.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Nombre de llocs de designació política de les entitats dependents de la Ge-

ne-ralitat (ens autònoms comercials i administratius, Servei Català de la Salut, en-
titat de dret públic sotmeses al dret privat i assimilables a efectes pressu-postaris, 
societats i altres entitats de caràcter mercantil amb participació total o majoritària 
de la Generalitat, consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, consorcis 
amb participació total o majoritària de la Generalitat) ocupats per dones i percentat-
ge respecte del total. Es demana informació per a cada entitat, amb desglossament 
per tipus de càrrec (director, gerent o qualssevol categories que prevegin els estatuts 
de les entitats), per anys en el període 2011-2017 prenent com a data de referència  
el 31 de desembre de cada any.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts 
per funcionàries en el període 2011-2017
314-01193/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 3133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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 relació a la quantitat de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i en-
titats dependents coberts per personal funcionari ocupats per dones en el període 
comprés entre 2011 i 2017.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Percentatge de llocs de treball coberts per personal funcionari ocupats per 

dones. Es demana desglossament per cos i nivell, departament al qual està adscrit 
i lloc de comandament (si és el cas: subdirecció general, direcció de servei, direc-
ció de secció), per anys en el període 2011-2017 prenent com a data de referència el  
31 de desembre de cada any.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts 
per dones en règim laboral fix en el període 2011-2017
314-01194/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 3134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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 relació a la quantitat de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i en-
titats dependents coberts per personal laboral fix ocupats per dones en el període 
comprés entre 2011 i 2017.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Percentatge de llocs de treball coberts per personal laboral fix ocupats per do-

nes. Es demana desglossament per categoria i departament al qual està adscrit, per 
anys en el període 2011-2017 prenent com a data de referència el 31 de desembre de 
cada any.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts 
per dones en règim laboral temporal en el període 2011-2017
314-01195/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 3135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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 relació a la quantitat de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i enti-
tats dependents coberts per personal laboral temporal ocupats per dones en el perío-
de comprés entre 2011 i 2017.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Percentatge de llocs de treball coberts per personal laboral temporal ocupats 

per dones. Es demana desglossament per categoria i departament al qual està ads-
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crit, per anys en el període 2011-2017 prenent com a data de referència el 31 de de-
sembre de cada any.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre sobre les mesures 
de seguretat i de protecció adoptades en el darrer any davant els 
problemes estructurals detectats a l’amfiteatre romà de Tarragona
314-01196/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas de seguridad y protección se tomaron ante las evidencias de 

hace un año?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
aplicades actualment per a protegir l’estructura de l’amfiteatre romà 
de Tarragona
314-01197/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas se han tomado en la actualidad?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a reparar les deficiències detectades en l’estructura  
de l’amfiteatre romà de Tarragona
314-01198/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué actuaciones tiene previstas llevar a cabo la Generalitat en la actualidad, 

para subsanar dichas deficiencias?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada prevista 
de les obres per a reparar les deficiències detectades en l’estructura 
de l’amfiteatre romà de Tarragona
314-01199/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
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la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En caso de realizarse la subsanación de la misma, ¿qué previsión temporal tie-

ne fijada para realizar dichos trabajos?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet algun 
estudi geològic o patrimonial que detectés el deteriorament de 
l’amfiteatre romà de Tarragona
314-01200/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Se ha realizado algún tipo de estudio geológico y/o patrimonial que detecta-se 
el posible deterioro de este elemento histórico cultural?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i la partida 
pressupostària destinats a reparar l’escletxa apareguda a l’amfiteatre 
romà de Tarragona
314-01201/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 3149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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.

El anfiteatro de Tarragona es una edificación romana de la antigua Tarraco. Es 
parte de su conjunto arqueológico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y tiene la consideración de Bien Cultural de Interés Na-
cional. Tarraco fue una de las pocas ciudades de Hispania donde se construyó un 
anfiteatro, cuando ya se disponía de un circo y de un teatro, lo que confirma la im-
portancia y representatividad política de la colonia, en el transcurso de los dos pri-
meros siglos de nuestra Era. Ubicado fuera del primitivo recinto amurallado, junto a 
la actual playa del Miracle. Las excavaciones arqueológicas permiten datar su cons-
trucción en la época de la dinastía Flavia (segunda mitad del siglo I dC).

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia que ha causado cierta 
alarma y desconcierto en la opinión pública. La aparición de una grieta detectada 
en una de sus gradas, una reconstrucción añadida en 1979, la cual se había ampliado 
desde que en Febrero se colocasen testigos de tiza y se perimetrase la zona.

Hace más de un año que el Grupo Municipal Ciudadanos en Tarragona avisó de 
tal circunstancia y pidió, ya entonces, que se tomasen las medidas oportunas con 
carácter de urgencia, ante el posible derrumbamiento de un elemento único y de va-
lor patrimonial incalculable.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué cantidad tiene prevista la Generalitat destinar a la reparación de la grieta 

y con cargo a qué partida presupuestaria?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2018 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
previsió en la provisió de places de docents en l’educació secundària 
obligatòria i l’exempció de l’obtenció del màster obligatori de 
formació del professorat de secundària en la convocatòria per a 
cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
314-01202/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de formació del professorat de secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A què es deguda aquesta manca de previsió amb respecte a la provisió de pla-

ces quan es sabia quin seria el nombre d’alumnes de secundària?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
coordinació amb les universitats per a oferir un nombre de places del 
màster obligatori de formació del professorat de secundària suficient 
per a garantir la formació dels professors per al curs 2018-2019
314-01203/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 



BOPC 69
4 de maig de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 64

secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de formació del professorat de secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què el Departament d’Ensenyament no es va coordinar amb les univer-

si-tats per oferir el nombre de places pertinents del màster obligatori de formació del 
professorat de secundària per assegurar-se tenir professors formats pel curs 2018-19?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor del màster 
obligatori de formació del professorat de secundària després que en 
la convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-
2019 se n’eximeixi l’obtenció
314-01204/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball per 
cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Gene-
ralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màster 
obligatori de formació del professorat de secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin lloc queda el valor del màster obligatori de formació del professorat de 

secundària si durant el curs 2018-19 hi haurà professors que no han obtingut el títol?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la 
formació necessària del professorat per a impartir una educació de 
qualitat en l’educació secundària obligatòria el curs 2018-2019
314-01205/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de formació del professorat de secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com poden garantir que el professorat que accedeix a les aules durant el curs 

2018-19 té la formació necessària per impartir una educació de qualitat?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a pal·liar el greuge comparatiu entre els docents que 
han cursat obligatòriament el màster de formació del professorat de 
secundària i els que no ho han hagut de fer per a la convocatòria per 
a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
314-01206/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
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per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de formació del professorat de secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com pensen pal·liar el greuge comparatiu que suposa el fet de que una part del 

professorat ha hagut de cursar obligatòriament un màster de formació del professo-
rat de secundària i d’altres, no?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exempció de 
l’obtenció del màster obligatori de formació del professorat de 
secundària en la convocatòria per a cobrir les places d’interins per 
al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors sense la formació 
necessària per a afrontar el problema del fracàs escolar que es 
concentra en aquesta etapa educativa
314-01207/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 3161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

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

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

El nostre grup parlamentari va avisar de forma reiterada durant la XI Legislatura 
de la manca de previsió en relació a la previsió del nombre de places en l’educació 
secundària obligatòria els propers cursos. A la convocatòria de la borsa de treball 
per cobrir les places d’interins del curs 2018-19 publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat el dia 20 d’abril de 2018, s’eximeix als sol·licitants d’haver obtingut el màs-
ter obligatori de formació del professorat de secundària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atès que l’ESO és l’etapa educativa on es concentra més fracàs escolar, quin 

és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers el fet que el curs 2018-19 
hi haurà una part del professorat sense cap mena de formació en pedagogia ni en 
didàctica?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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