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DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · primer període · número 74 · divendres 11 de maig de 2018

TAU L A D E C O N T I N G U T
3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol de mante·
niment d’instal·lacions i d’equips establert al conveni de col·laboració entre l’Institut
d’Assistència Sanitària i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
311-00387/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a l’ad·
judicació del servei de manteniment dels equips de l’Hospital de Santa Caterina,
de Salt (Gironès)
311-00388/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment utilitzat
per a resoldre l’avaria d’un equip de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès),
en el menor temps possible
311-00389/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contracte de servei
utilitzat per a arranjar aparells en casos d’avaries als hospitals
311-00390/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inversió feta en equips
destinats al servei de diagnòstic a l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès)
311-00391/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
per l’Institut de Diagnòstic per la Imatge a l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gi·
ronès), per a garantir una solució a les avaries d’equips de diagnòstic
311-00392/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones
en llista d’espera per a fecundacions «in vitro»
311-00393/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la mitjana d’edat de les
dones que sol·liciten la prova de fecundació «in vitro»
311-00394/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la mitjana d’edat de les
dones que es fan la prova de fecundació «in vitro»
311-00395/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones
que s’han fet la prova de fecundació «in vitro» durant el 2017
311-00396/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dones
que havent entrat a la llista d’espera de la prova de fecundació «in vitro» no se la
van fer per la seguretat social del 2014 ençà
311-00397/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del procés de
fecundació «in vitro» als hospitals del sistema públic de salut
311-00398/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’hospitals
que ofereixen la prova de fecundació «in vitro» pel sistema públic
311-00399/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

15

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evitació d’ofertes temeràries mit·
jançant la reducció del pes del preu de les licitacions en l’àmbit de la seguretat
314-01208/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de seguiment de
les condicions laborals en l’àmbit de la seguretat per a evitar ofertes temeràries en
les licitacions
314-01209/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del conveni laboral
en licitacions en matèria de seguretat
314-01210/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe encarregat per la Comissió
Europea a la consultora Pöyr sobre la viabilitat del gasoducte Midcat
314-01211/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació del Ministeri de Fo·
ment sobre el projecte del gasoducte Midcat
314-01212/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix la necessitat d’im·
pulsar el gasoducte Midcat
314-01213/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recorregut exacte del projecte
del gasoducte Midcat en el tram entre Hostalric (La Selva) i la frontera amb França
314-01214/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes d’impacte ambiental
del projecte del gasoducte Midcat
314-01215/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de manteniment d’instal·
lacions i d’equips establert al conveni de col·laboració entre l’Institut d’Assistència
Sanitària i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
314-01216/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a l’adjudicació del
servei de manteniment dels equips de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès)
314-01217/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment utilitzat per a re·
soldre l’avaria d’un equip de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès), en el
menor temps possible
314-01218/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
Taula de contingut

25
2

BOPC 74
11 de maig de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte de servei utilitzat per
a arranjar aparells en casos d’avaries als hospitals
314-01219/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta en equips destinats
al servei de diagnòstic a l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès)
314-01220/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Institut
de Diagnòstic per la Imatge a l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès), per a
garantir una solució a les avaries d’equips de diagnòstic
314-01221/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista
d’espera per a fecundacions «in vitro»
314-01222/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat de les dones que
sol·liciten la prova de fecundació «in vitro»
314-01223/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat de les dones que
es fan la prova de fecundació «in vitro»
314-01224/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han
fet la prova de fecundació «in vitro» durant el 2017
314-01225/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones que havent
entrat a la llista d’espera de la prova de fecundació «in vitro» no se la van fer per la
seguretat social del 2014 ençà
314-01226/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del procés de fecundació
«in vitro» als hospitals del sistema públic de salut
314-01227/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hospitals que ofereixen
la prova de fecundació «in vitro» pel sistema públic
314-01228/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta per al millorament
de les carreteres del Bages i el Berguedà en el període 2015-2017
314-01229/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats en el marc del
Pla de colònies industrials en el període 2015-2017
314-01230/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a netejar els
marges dels rius i les rieres del Bages i el Berguedà en el període 2015-2017
314-01231/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a resoldre l’ac·
cidentalitat del tram sud de la carretera C-55
314-01232/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació del col·lector de sal·
morres del Bages
314-01233/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb representants
de la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori
314-01234/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la pineda d’en
Gori, a Palamós (Baix Empordà)
314-01235/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si donarà el vistiplau a l’estudi
d’impacte d’integració paisatgística del projecte de construcció de blocs de pisos
a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
314-01236/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte de construcció de
blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà), vulnera la Llei del
patrimoni cultural
314-01237/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llicència atorgada per l’Ajunta·
ment de Palamós (Baix Empordà) amb relació al projecte de construcció de blocs
de pisos a la pineda d’en Gori
314-01238/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a terme les ac·
cions necessàries per a aturar el projecte de construcció de blocs de pisos a la
pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
314-01239/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de sensibilització i
prevenció previstes per a reduir les víctimes mortals a les carreteres
314-01240/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir la sinis·
tralitat dels motoristes a les carreteres
314-01241/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir la morta·
litat dels ciclistes a les carreteres
314-01242/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions concretes per a re·
duir les víctimes mortals a les carreteres
314-01243/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del 7,4% de víctimes
mortals a les carreteres durant el 2017 respecte de l’any anterior
314-01244/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la influència de l’aplicació de l’ar·
ticle 155 de la Constitució en la destitució de la cap de Comunicació dels Mossos
d’Esquadra
314-01245/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la destitució de la cap
de Comunicació dels Mossos d’Esquadra
314-01246/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llibertat d’expressió dels servidors
públics arran de la destitució de la cap de Comunicació dels Mossos d’Esquadra
314-01247/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb l’Ajun·
tament de Palamós (Baix Empordà) i la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori amb
relació al projecte de construir blocs de pisos en aquest indret
314-01248/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mediació entre la Plataforma
Salvem la Pineda d’en Gori i l’Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) amb relació
al projecte de construir blocs de pisos en aquest indret
314-01249/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que l’Agència Catalana
de l’Aigua està adoptant per a revertir la baixada dels cabals dels rius
314-01250/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de les mesures
acordades a la Taula del Ter del 2017 per a reduir el transvasament a Barcelona
314-01251/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’Agència Catalana de
l’Aigua de promoure la implantació dels cabals ambientals a la conca del Ter davant
el Consell de la Xarxa Ter-Llobregat
314-01252/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de l’Agència Catalana
de l’Aigua per a millorar la situació de la Muga
314-01253/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’ampliar l’embassa·
ment de Darnius-Boadella
314-01254/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les proves pilot
de gestió forestal per a reduir el consum d’aigua
314-01255/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del rendiment de les
plantes dessalinitzadores del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i Blanes (Selva) per
l’Agència Catalana de l’Aigua
314-01256/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de la planta des·
salinitzadora del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01257/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la previsió d’algun desembassa·
ment a la conca del riu Ter per part de l’Agència Catalana de l’Aigua
314-01258/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya de la situació dels blocs afectats per aluminosi al barri
dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01259/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet cap visita als blocs de
pisos afectats per aluminosi al barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01260/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer alguna intervenció
als blocs de pisos afectats per aluminosi al barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès
Occidental)
314-01261/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació d’habitatges afectats per
malalties estructurals al Vallès Occidental
314-01262/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques que s’estan fent al
Vallès Occidental per a rehabilitar els edificis afectats per malalties estructurals i
allotjar els veïns afectats
314-01263/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del personal contractat
per l’Administració de la Generalitat i els ens que en depenen
314-01264/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls duts a terme als termes
municipals de Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar amb l’objectiu d’identificar les
empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais naturals protegits
314-01265/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies o els requeriments
presentats pels ajuntaments i propietaris privats amb relació a les empreses que
organitzen rutes de motocicletes en espais naturals protegits de la Selva Marítima
314-01266/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb ajuntaments,
propietaris privats o entitats ecologistes amb relació a les empreses que organitzen
rutes de motocicletes en espais naturals protegits de la Selva Marítima
314-01267/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha detectat un augment de la
presència de motos en espais del medi natural
314-01268/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha constància que cap empresa
organitzi i es lucri planificant rutes de grups organitzats en espais protegits o privats
314-01269/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions en espais protegits
o privats fruit d’activitats planificades per empreses
314-01270/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions a empreses que orga·
nitzen i es lucren planificant rutes de grups organitzats en espais protegits o privats
314-01271/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a regular
l’activitat de rutes de grups organitzats en espais protegits
314-01272/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’any en què es van concedir els
nuclis zoològics dels delfinaris de Marineland Catalunya, a Palafolls (Maresme), i
d’Aquopolis Costa Daurada (la Pineda), a Vila-seca (Tarragonès)
314-01273/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris que es van aplicar per
a concedir els nuclis zoològics dels delfinaris de Marineland Catalunya, a Palafolls
(Maresme), i d’Aquopolis Costa Daurada (la Pineda), a Vila-seca (Tarragonès)
314-01274/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els últims mesos s’ha fet cap
inspecció al delfinari de Marineland Catalunya, a Palafolls (Maresme)
314-01275/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP
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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 el
protocol de manteniment d’instal·lacions i d’equips establert al
conveni de col·laboració entre l’Institut d’Assistència Sanitària i
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
311-00387/12
ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlamento

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 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.
En el convenio de colaboración entre el Institut d’Assistència Sanitària (IAS) y
el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), firmado en octubre de 2014, uno de los
servicios traspasados fue el mantenimiento de los equipos.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En referencia al Hospital Santa Caterina.
– ¿Cuál es el protocolo de mantenimiento de instalaciones y de equipos establecido en dicho convenio?
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
criteris per a l’adjudicació del servei de manteniment dels equips de
l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès)
311-00388/12
ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlamento

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo 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.
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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En el convenio de colaboración entre el Institut d’Assistència Sanitària (IAS) y
el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), firmado en octubre de 2014, uno de los
servicios traspasados fue el mantenimiento de los equipos.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En referencia al Hospital Santa Caterina.
– ¿Cuáles son los criterios para la adjudicación del servicio de mantenimiento?
Se solicita copia del pliego de condiciones relativo a este servicio.
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
procediment utilitzat per a resoldre l’avaria d’un equip de l’Hospital
de Santa Caterina, de Salt (Gironès), en el menor temps possible
311-00389/12
ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlamento

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 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.
En el convenio de colaboración entre el Institut d’Assistència Sanitària (IAS) y
el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), firmado en octubre de 2014, uno de los
servicios traspasados fue el mantenimiento de los equipos.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– En referencia al Hospital Santa Caterina y frente a la avería de un equipo, ¿cuál
es el procedimiento utilizado para la resolución del problema en el menor tiempo
posible? ¿Se ha establecido un tiempo máximo para la resolución del problema?
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
contracte de servei utilitzat per a arranjar aparells en casos d’avaries
als hospitals
311-00390/12
ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 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.
En el convenio de colaboración entre el Institut d’Assistència Sanitària (IAS) y
el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), firmado en octubre de 2014, uno de los
servicios traspasados fue el mantenimiento de los equipos.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En referencia al Hospital Santa Caterina.
– El servicio utilizado para el arreglo de los diferentes aparatos en caso de avería, ¿se basa siempre en el mismo contrato o se adjudica para cada avería de forma
individual?
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
inversió feta en equips destinats al servei de diagnòstic a l’Hospital
de Santa Caterina, de Salt (Gironès)
311-00391/12
ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlamento

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 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.
El Institut d’Assistència Sanitària (IAS) y el Institut de Diagnòstic per la Imatge
(IDI) firmaron un convenio de colaboración, en octubre de 2014, en el que el IDI se
comprometió a hacer inversiones en equipos de última generación para dar una respuesta más eficiente a las necesidades diagnósticas.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– En el caso concreto del Hospital Santa Caterina, ¿cuál es la inversión total realizada en equipos destinados a este servicio? ¿Qué indicadores se han establecido
para medir la optimización de su funcionamiento? ¿Cuál ha sido la evolución de estos indicadores desde la firma de dicho convenio?
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00392/12
ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlamento

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 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.
El Hospital Santa Caterina es referente en Catalunya en el cribaje del cáncer de
mama. Desde hace tiempo se hace hincapié entre el colectivo de mujeres de más
de 50 años de la necesidad de realizar una mamografía para la detección precoz del
mismo.
El servicio que debe dar el Institut de Diagnòstic per la Imatge ha estado paralizado más de cuatro semanas durante el primer cuatrimestre de 2018, dado que el
único mamógrafo del que dispone el hospital ha estado averiado. A estas mujeres
afectadas se les vuelve a reprogramar la prueba, aumentando así la lista y el tiempo
de espera.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué medidas se han tomado o se piensan tomar por parte de este Instituto de
la Generalitat para garantizar una solución eficiente para este tipo de averías, especialmente en casos tan importantes como la detección precoz del cáncer de mama
en un centro de referencia como es el Hospital Santa Caterina?
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de persones en llista d’espera per a fecundacions «in vitro»
311-00393/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones hi ha en llista d’espera de fecundació in vitro a Catalunya?
Es demana la informació desglossada per cada província.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
mitjana d’edat de les dones que sol·liciten la prova de fecundació «in
vitro»
311-00394/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’edat mitjana de les dones al sol·licitar la prova de fecundació in vitro
a Catalunya? Es demana la informació desglossada per cada província.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
mitjana d’edat de les dones que es fan la prova de fecundació «in
vitro»
311-00395/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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– Quina és l’edat mitjana de la realització de la fecundació in vitro a Catalunya?
Es demana la informació desglossada per cada província.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de persones que s’han fet la prova de fecundació «in vitro»
durant el 2017
311-00396/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones s’han realitzat la prova de fecundació in vitro a Catalunya
durant 2017? Es demana la informació desglossada per cada província.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de dones que havent entrat a la llista d’espera de la prova de
fecundació «in vitro» no se la van fer per la seguretat social del 2014
ençà
311-00397/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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– Quantes dones que haguessin entrat a la llista d’espera de fecundació in vitro
no es van acabar realitzant la tècnica a la Seguretat Social? Es demana la informació
desglossada per cada província i per anys des de l’any 2014.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost
del procés de fecundació «in vitro» als hospitals del sistema públic
de salut
311-00398/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el cost de cada procés de fecundació in vitro fet als hospitals del sistema públic de salut a Catalunya?
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre d’hospitals que ofereixen la prova de fecundació «in vitro»
pel sistema públic
311-00399/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quants hospitals realitzen de forma pública la fecundació in vitro? Es demana
llistat dels mateixos.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evitació d’ofertes
temeràries mitjançant la reducció del pes del preu de les licitacions
en l’àmbit de la seguretat
314-01208/12
FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP
Reg. 3188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
L’increment de les anomenades empreses pirata, que aconsegueixen adjudicacions
públiques mitjançant ofertes clarament temeràries a costa de reduir salaris per sota
dels convenis col·lectius, han afectat a diversos àmbits de l’adjudicació pública especialment a partir de la reforma laboral.
Un àmbit particularment d’interès és el de la seguretat, on l’admissió d’ofertes
temeràries no només pot llastrar els drets dels treballadors sinó també la seguretat
ciutadana.
– Per evitar ofertes temeràries en l’àmbit de la seguretat s’ha reduït el pes del
preu de la licitació en l’adjudicació per a restar opcions a les empreses que no compleixin les seves obligacions laborals?
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de
seguiment de les condicions laborals en l’àmbit de la seguretat per a
evitar ofertes temeràries en les licitacions
314-01209/12
FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP
Reg. 3189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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
3.25.15. Preguntes per escrit
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requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
L’increment de les anomenades empreses pirata, que aconsegueixen adjudicacions
públiques mitjançant ofertes clarament temeràries a costa de reduir salaris per sota
dels convenis col·lectius, han afectat a diversos àmbits de l’adjudicació pública especialment a partir de la reforma laboral.
Un àmbit particularment d’interès és el de la seguretat, on l’admissió d’ofertes
temeràries no només pot llastrar els drets dels treballadors sinó també la seguretat
ciutadana.
– Per evitar ofertes temeràries en l’àmbit de la seguretat quins son els mecanismes de seguiment de les condicions laborals (nombre de treballadors, compliment
del conveni col·lectiu, descansos, etc.) en les adjudicacions?
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del
conveni laboral en licitacions en matèria de seguretat
314-01210/12
FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP
Reg. 3190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
L’increment de les anomenades empreses pirata, que aconsegueixen adjudicacions
públiques mitjançant ofertes clarament temeràries a costa de reduir salaris per sota
dels convenis col·lectius, han afectat a diversos àmbits de l’adjudicació pública especialment a partir de la reforma laboral.
Un àmbit particularment d’interès és el de la seguretat, on l’admissió d’ofertes
temeràries no només pot llastrar els drets dels treballadors sinó també la seguretat
ciutadana.

3.25.15. Preguntes per escrit

17

BOPC 74
11 de maig de 2018

– Ha tingut constància el Govern de l’incompliment del conveni laboral en alguna licitació en matèria de seguretat? En quins casos? Quines han sigut les mesures
adoptades?
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe encarregat
per la Comissió Europea a la consultora Pöyr sobre la viabilitat del
gasoducte Midcat
314-01211/12
FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, JUNTAMENT AMB UN
ALTRE DIPUTAT DEL GP CATECP
Reg. 3218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Una anàlisi de costos i beneficis del projecte del gasoducte Midcat, concretament
en la seva primera fase, STEP, encarregat per la Comissió Europea a la consultora
finlandesa Pöyr afirma que aquesta infraestructura només seria sostenible si es donessin de manera simultània tres circumstàncies: una baixada del subministrament de
gas des d’Argèlia, baixa demanda de gas a nivell europeu i un increment del preu
de gas liquat.
El Midcat té un cost previst de 3.000 milions d’euros, dels quals almenys la meitat procediran d’arques públiques i està inclòs al llistat de projectes d’interès comú
de la Comissió Europea.
L’informe contradiu l’argument de seguretat energètica esgrimit per la Comissió, ja que no es poden demostrar fluxos rellevants de gas des de l’Estat Espanyol
cap a França, sinó només en direcció contrària fins i tot en condicions de molt alta
demanada. Aquest informe fa pensar que França pot perdre per tant l’interès en el
projecte deixant en l’aire de qui assumirà el cost en la part del traçat a Catalunya.
Aquestes informacions se sumen a l’oposició creixent al territori que està liderant la Plataforma de Resposta al Midcat, amb mocions contràries a aquest projecte
aprovades a l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal
de la Selva, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de Figueres,
Salt i Sils entre d’altres.
De moment, ja se sap que els municipis pels quals està previst que passi aquest
tub de gas són Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la
Selva, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós. Més enllà de Figueres,
però, encara no se’n coneix el traçat.
L’execució del projecte podria afectar entorns inclosos en el catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic. En aquest sentit, per exemple, la construcció del primer
3.25.15. Preguntes per escrit

18

BOPC 74
11 de maig de 2018

tram, al Vallès, va tenir afectació sobre boscos i rius, ja que es va obrir una franja
d’entre 30 i 40 metres d’amplada al llarg del recorregut per encabir-hi el tub, de 92
centímetres de diàmetre, a un parell de metres de profunditat sota terra. Segons la
plataforma, entre els espais que es podrien veure afectats, ara en territori gironí, hi
ha, per exemple, la sèquia Monar, els estanys de Sils, la riera de Santa Coloma i les
lleres del Ter i el Fluvià, entre d’altres.
D’altra banda, la Plataforma denuncia la falta de transparència i l’opacitat amb
què s’està tramitant.
– Coneix la Generalitat l’informe encarregat sobre la Comissió Europea sobre la
viabilitat del Midcat?
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació del
Ministeri de Foment sobre el projecte del gasoducte Midcat
314-01212/12
FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, JUNTAMENT AMB UN
ALTRE DIPUTAT DEL GP CATECP
Reg. 3219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Una anàlisi de costos i beneficis del projecte del gasoducte Midcat, concretament
en la seva primera fase, STEP, encarregat per la Comissió Europea a la consultora
finlandesa Pöyr afirma que aquesta infraestructura només seria sostenible si es donessin de manera simultània tres circumstàncies: una baixada del subministrament
de gas des d’Argèlia, baixa demanda de gas a nivell europeu i un increment del preu de
gas liquat.
El Midcat té un cost previst de 3.000 milions d’euros, dels quals almenys la meitat procediran d’arques públiques i està inclòs al llistat de projectes d’interès comú
de la Comissió Europea.
L’informe contradiu l’argument de seguretat energètica esgrimit per la Comissió, ja que no es poden demostrar fluxos rellevants de gas des de l’Estat Espanyol
cap a França, sinó només en direcció contrària fins i tot en condicions de molt alta
demanada. Aquest informe fa pensar que França pot perdre per tant l’interès en el
projecte deixant en l’aire de qui assumirà el cost en la part del traçat a Catalunya.
Aquestes informacions se sumen a l’oposició creixent al territori que està liderant la Plataforma de Resposta al Midcat, amb mocions contràries a aquest projecte
aprovades a l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal
de la Selva, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de Figueres,
Salt i Sils entre d’altres.
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De moment, ja se sap que els municipis pels quals està previst que passi aquest
tub de gas són Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la
Selva, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós. Més enllà de Figueres,
però, encara no se’n coneix el traçat.
L’execució del projecte podria afectar entorns inclosos en el catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic. En aquest sentit, per exemple, la construcció del primer
tram, al Vallès, va tenir afectació sobre boscos i rius, ja que es va obrir una franja
d’entre 30 i 40 metres d’amplada al llarg del recorregut per encabir-hi el tub, de 92
centímetres de diàmetre, a un parell de metres de profunditat sota terra. Segons la
plataforma, entre els espais que es podrien veure afectats, ara en territori gironí, hi
ha, per exemple, la sèquia Monar, els estanys de Sils, la riera de Santa Coloma i les
lleres del Ter i el Fluvià, entre d’altres.
D’altra banda, la Plataforma denuncia la falta de transparència i l’opacitat amb
què s’està tramitant.
– Té la Generalitat informació del Ministeri de Foment sobre aquest projecte?
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaeu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix la
necessitat d’impulsar el gasoducte Midcat
314-01213/12
FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, JUNTAMENT AMB UN
ALTRE DIPUTAT DEL GP CATECP
Reg. 3220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Una anàlisi de costos i beneficis del projecte del gasoducte Midcat, concretament
en la seva primera fase, STEP, encarregat per la Comissió Europea a la consultora finlandesa Pöyr afirma que aquesta infraestructura només seria sostenible si es donessin
de manera simultània tres circumstàncies: una baixada del subministrament de gas
des d’Argèlia, baixa demanda de gas a nivell europeu i un increment del preu de
gas liquat.
El Midcat té un cost previst de 3.000 milions d’euros, dels quals almenys la meitat procediran d’arques públiques i està inclòs al llistat de projectes d’interès comú
de la Comissió Europea.
L’informe contradiu l’argument de seguretat energètica esgrimit per la Comissió, ja que no es poden demostrar fluxos rellevants de gas des de l’Estat Espanyol
cap a França, sinó només en direcció contrària fins i tot en condicions de molt alta
demanada. Aquest informe fa pensar que França pot perdre per tant l’interès en el
projecte deixant en l’aire de qui assumirà el cost en la part del traçat a Catalunya.
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Aquestes informacions se sumen a l’oposició creixent al territori que està liderant la Plataforma de Resposta al Midcat, amb mocions contràries a aquest projecte
aprovades a l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal
de la Selva, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de Figueres,
Salt i Sils entre d’altres.
De moment, ja se sap que els municipis pels quals està previst que passi aquest
tub de gas són Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la
Selva, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós. Més enllà de Figueres,
però, encara no se’n coneix el traçat.
L’execució del projecte podria afectar entorns inclosos en el catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic. En aquest sentit, per exemple, la construcció del primer
tram, al Vallès, va tenir afectació sobre boscos i rius, ja que es va obrir una franja
d’entre 30 i 40 metres d’amplada al llarg del recorregut per encabir-hi el tub, de 92
centímetres de diàmetre, a un parell de metres de profunditat sota terra. Segons la
plataforma, entre els espais que es podrien veure afectats, ara en territori gironí, hi
ha, per exemple, la sèquia Monar, els estanys de Sils, la riera de Santa Coloma i les
lleres del Ter i el Fluvià, entre d’altres.
D’altra banda, la Plataforma denuncia la falta de transparència i l’opacitat amb
què s’està tramitant.
– Comparteix la Generalitat la necessitat d’impulsar aquest gasoducte?
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recorregut
exacte del projecte del gasoducte Midcat en el tram entre Hostalric
(La Selva) i la frontera amb França
314-01214/12
FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, JUNTAMENT AMB UN
ALTRE DIPUTAT DEL GP CATECP
Reg. 3221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Una anàlisi de costos i beneficis del projecte del gasoducte Midcat, concretament
en la seva primera fase, STEP, encarregat per la Comissió Europea a la consultora finlandesa Pöyr afirma que aquesta infraestructura només seria sostenible si es donessin de manera simultània tres circumstàncies: una baixada del subministrament de
gas des d’Argèlia, baixa demanda de gas a nivell europeu i un increment del preu
de gas liquat.
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El Midcat té un cost previst de 3.000 milions d’euros, dels quals almenys la meitat procediran d’arques públiques i està inclòs al llistat de projectes d’interès comú
de la Comissió Europea.
L’informe contradiu l’argument de seguretat energètica esgrimit per la Comissió, ja que no es poden demostrar fluxos rellevants de gas des de l’Estat Espanyol
cap a França, sinó només en direcció contrària fins i tot en condicions de molt alta
demanada. Aquest informe fa pensar que França pot perdre per tant l’interès en el
projecte deixant en l’aire de qui assumirà el cost en la part del traçat a Catalunya.
Aquestes informacions se sumen a l’oposició creixent al territori que està liderant la Plataforma de Resposta al Midcat, amb mocions contràries a aquest projecte
aprovades a l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal
de la Selva, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de Figueres,
Salt i Sils entre d’altres.
De moment, ja se sap que els municipis pels quals està previst que passi aquest
tub de gas són Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la
Selva, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós. Més enllà de Figueres,
però, encara no se’n coneix el traçat.
L’execució del projecte podria afectar entorns inclosos en el catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic. En aquest sentit, per exemple, la construcció del primer
tram, al Vallès, va tenir afectació sobre boscos i rius, ja que es va obrir una franja
d’entre 30 i 40 metres d’amplada al llarg del recorregut per encabir-hi el tub, de 92
centímetres de diàmetre, a un parell de metres de profunditat sota terra. Segons la
plataforma, entre els espais que es podrien veure afectats, ara en territori gironí, hi
ha, per exemple, la sèquia Monar, els estanys de Sils, la riera de Santa Coloma i les
lleres del Ter i el Fluvià, entre d’altres.
D’altra banda, la Plataforma denuncia la falta de transparència i l’opacitat amb
què s’està tramitant.
– Coneix la Generalitat el recorregut exacte del projecte pels diferents termes
municipals en el tram entre Hostalric i la frontera francesa?
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes
d’impacte ambiental del projecte del gasoducte Midcat
314-01215/12
FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, JUNTAMENT AMB UN
ALTRE DIPUTAT DEL GP CATECP
Reg. 3222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
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Una anàlisi de costos i beneficis del projecte del gasoducte Midcat, concretament
en la seva primera fase, STEP, encarregat per la Comissió Europea a la consultora
finlandesa Pöyr afirma que aquesta infraestructura només seria sostenible si es donessin de manera simultània tres circumstàncies: una baixada del subministrament
de gas des d’Argèlia, baixa demanda de gas a nivell europeu i un increment del preu de
gas liquat.
El Midcat té un cost previst de 3.000 milions d’euros, dels quals almenys la meitat procediran d’arques públiques i està inclòs al llistat de projectes d’interès comú
de la Comissió Europea.
L’informe contradiu l’argument de seguretat energètica esgrimit per la Comissió, ja que no es poden demostrar fluxos rellevants de gas des de l’Estat Espanyol
cap a França, sinó només en direcció contrària fins i tot en condicions de molt alta
demanada. Aquest informe fa pensar que França pot perdre per tant l’interès en el
projecte deixant en l’aire de qui assumirà el cost en la part del traçat a Catalunya.
Aquestes informacions se sumen a l’oposició creixent al territori que està liderant la Plataforma de Resposta al Midcat, amb mocions contràries a aquest projecte
aprovades a l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal
de la Selva, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de Figueres,
Salt i Sils entre d’altres.
De moment, ja se sap que els municipis pels quals està previst que passi aquest
tub de gas són Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la
Selva, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós. Més enllà de Figueres,
però, encara no se’n coneix el traçat.
L’execució del projecte podria afectar entorns inclosos en el catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic. En aquest sentit, per exemple, la construcció del primer
tram, al Vallès, va tenir afectació sobre boscos i rius, ja que es va obrir una franja
d’entre 30 i 40 metres d’amplada al llarg del recorregut per encabir-hi el tub, de 92
centímetres de diàmetre, a un parell de metres de profunditat sota terra. Segons la
plataforma, entre els espais que es podrien veure afectats, ara en territori gironí, hi
ha, per exemple, la sèquia Monar, els estanys de Sils, la riera de Santa Coloma i les
lleres del Ter i el Fluvià, entre d’altres.
D’altra banda, la Plataforma denuncia la falta de transparència i l’opacitat amb
què s’està tramitant.
– Té aquest projecte els informes d’impacte ambiental de la Generalitat de Catalunya?
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de
manteniment d’instal·lacions i d’equips establert al conveni de
col·laboració entre l’Institut d’Assistència Sanitària i l’Institut de
Diagnòstic per la Imatge
314-01216/12
FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta
escrita.
En el convenio de colaboración entre el Institut d’Assistència Sanitària (IAS) y
el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), firmado en octubre de 2014, uno de los
servicios traspasados fue el mantenimiento de los equipos.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En referencia al Hospital Santa Caterina.
– ¿Cuál es el protocolo de mantenimiento de instalaciones y de equipos establecido en dicho convenio?
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a
l’adjudicació del servei de manteniment dels equips de l’Hospital de
Santa Caterina, de Salt (Gironès)
314-01217/12
FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlamento

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta
escrita.
En el convenio de colaboración entre el Institut d’Assistència Sanitària (IAS) y
el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), firmado en octubre de 2014, uno de los
servicios traspasados fue el mantenimiento de los equipos.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En referencia al Hospital Santa Caterina.
– ¿Cuáles son los criterios para la adjudicación del servicio de mantenimiento?
Se solicita copia del pliego de condiciones relativo a este servicio.
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment
utilitzat per a resoldre l’avaria d’un equip de l’Hospital de Santa
Caterina, de Salt (Gironès), en el menor temps possible
314-01218/12
FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlamento

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta
escrita.
En el convenio de colaboración entre el Institut d’Assistència Sanitària (IAS) y
el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), firmado en octubre de 2014, uno de los
servicios traspasados fue el mantenimiento de los equipos.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– En referencia al Hospital Santa Caterina y frente a la avería de un equipo, ¿cuál
es el procedimiento utilizado para la resolución del problema en el menor tiempo
posible? ¿Se ha establecido un tiempo máximo para la resolución del problema?
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte de
servei utilitzat per a arranjar aparells en casos d’avaries als hospitals
314-01219/12
FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlamento

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta
escrita.
En el convenio de colaboración entre el Institut d’Assistència Sanitària (IAS) y
el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), firmado en octubre de 2014, uno de los
servicios traspasados fue el mantenimiento de los equipos.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En referencia al Hospital Santa Caterina.
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– El servicio utilizado para el arreglo de los diferentes aparatos en caso de avería, ¿se basa siempre en el mismo contrato o se adjudica para cada avería de forma
individual?
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta
en equips destinats al servei de diagnòstic a l’Hospital de Santa
Caterina, de Salt (Gironès)
314-01220/12
FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlamento

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta
escrita.
El Institut d’Assistència Sanitària (IAS) y el Institut de Diagnòstic per la Imatge
(IDI) firmaron un convenio de colaboración, en octubre de 2014, en el que el IDI se
comprometió a hacer inversiones en equipos de última generación para dar una respuesta más eficiente a las necesidades diagnósticas.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– En el caso concreto del Hospital Santa Caterina, ¿cuál es la inversión total realizada en equipos destinados a este servicio? ¿Qué indicadores se han establecido
para medir la optimización de su funcionamiento? ¿Cuál ha sido la evolución de estos indicadores desde la firma de dicho convenio?
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades per l’Institut de Diagnòstic per la Imatge a l’Hospital de
Santa Caterina, de Salt (Gironès), per a garantir una solució a les
avaries d’equips de diagnòstic
314-01221/12
FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS
Reg. 3236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
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A la Mesa del Parlamento

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta
escrita.
El Hospital Santa Caterina es referente en Catalunya en el cribaje del cáncer de
mama. Desde hace tiempo se hace hincapié entre el colectivo de mujeres de más
de 50 años de la necesidad de realizar una mamografía para la detección precoz del
mismo.
El servicio que debe dar el Institut de Diagnòstic per la Imatge ha estado paralizado más de cuatro semanas durante el primer cuatrimestre de 2018, dado que el
único mamógrafo del que dispone el hospital ha estado averiado. A estas mujeres
afectadas se les vuelve a reprogramar la prueba, aumentando así la lista y el tiempo
de espera.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué medidas se han tomado o se piensan tomar por parte de este Instituto de
la Generalitat para garantizar una solución eficiente para este tipo de averías, especialmente en casos tan importantes como la detección precoz del cáncer de mama
en un centro de referencia como es el Hospital Santa Caterina?
Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones en llista d’espera per a fecundacions «in vitro»
314-01222/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones hi ha en llista d’espera de fecundació in vitro a Catalunya?
Es demana la informació desglossada per cada província.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat de
les dones que sol·liciten la prova de fecundació «in vitro»
314-01223/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’edat mitjana de les dones al sol·licitar la prova de fecundació in vitro
a Catalunya? Es demana la informació desglossada per cada província.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat de
les dones que es fan la prova de fecundació «in vitro»
314-01224/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’edat mitjana de la realització de la fecundació in vitro a Catalunya?
Es demana la informació desglossada per cada província.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones que s’han fet la prova de fecundació «in vitro» durant el
2017
314-01225/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones s’han realitzat la prova de fecundació in vitro a Catalunya
durant 2017? Es demana la informació desglossada per cada província.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones
que havent entrat a la llista d’espera de la prova de fecundació «in
vitro» no se la van fer per la seguretat social del 2014 ençà
314-01226/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes dones que haguessin entrat a la llista d’espera de fecundació in vitro
no es van acabar realitzant la tècnica a la Seguretat Social? Es demana la informació
desglossada per cada província i per anys des de l’any 2014.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del procés
de fecundació «in vitro» als hospitals del sistema públic de salut
314-01227/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el cost de cada procés de fecundació in vitro fet als hospitals del sistema públic de salut a Catalunya?
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’hospitals que ofereixen la prova de fecundació «in vitro» pel
sistema públic
314-01228/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants hospitals realitzen de forma pública la fecundació in vitro? Es demana
llistat dels mateixos.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta
per al millorament de les carreteres del Bages i el Berguedà en el
període 2015-2017
314-01229/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
En els darrers anys s’ha produït un descens en les dotacions pressupostàries destinades a inversions en millores i manteniment de les carreteres de les comarques
del Bages i Berguedà.
És per aquest motiu que interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació d’inversió en millores i manteniment de les carreteres que
transcorren per les comarques del Bages i el Berguedà durant els exercicis de 2015,
2016 i 2017?
Palau del Parlament, 18 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats en
el marc del Pla de colònies industrials en el període 2015-2017
314-01230/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Al llarg dels rius Llobregat i Cardener existeixen nombroses colònies industrials
d’un gran interès cultural i arquitectònic, fruit del qual es va acordar dur a terme
convocatòries anuals destinades a la concessió d’ajuts per a la seva preservació i rehabilitació.
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En els darrers anys, aquests ajuts no s’han convocat o han tingut imports molt
poc rellevants com per a fer interessant i viable la seva petició i destinació.
És per aquests motius que interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació d’ajuts concedits per la Generalitat de Catalunya en el marc
del Pla de Colònies Industrials, durant els exercicis de 2015, 2016 i 2017?
Palau del Parlament, 18 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats
per a netejar els marges dels rius i les rieres del Bages i el Berguedà
en el període 2015-2017
314-01231/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
És prou coneguda la importància de tenir nets els marges dels rius i rieres per
evitar que, en cas de pluges intenses, es puguin produir torrentades amb els conseqüents danys a béns i persones situats a les seves proximitats.
En els darrers anys han disminuït considerablement els ajuts destinats a les neteges de les zones properes a rius i rieres, produint-se creixements de vegetació en
indrets que poden suposar un perill en cas d’avingudes fortes d’aigua.
És per aquests motius que interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació d’ajuts concedits per la Generalitat de Catalunya destinats
a la neteja dels marges de rius i rieres a les comarques del Bages i Berguedà, durant
els exercicis de 2015, 2016 i 2017?
Palau del Parlament, 18 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a
resoldre l’accidentalitat del tram sud de la carretera C-55
314-01232/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat pel que fa a resoldre l’alta
sinistralitat del tram sud de la carretera C-55?
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació del
col·lector de salmorres del Bages
314-01233/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat pel que fa la renovació de
l’actual Col·lector de Salmorres de la comarca del Bages?
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units

Fascicle segon

3.25.15. Preguntes per escrit

33

BOPC 74
11 de maig de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb
representants de la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori
314-01234/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3266 i 3371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
A la Pineda d’en Gori davant les barraques de pescadors de S’Alguer en el terme
municipal de Palamós en els propers mesos es poden construir dos blocs de 3 plantes d’alçada, de més de 13 metres amb 48 pisos de luxe amb dues piscines, solàrium
i jardins d’accés, amb els corresponents aparcaments i equipaments.
Aquest espai singular i amb un gran interès paisatgístic es troba en un entorn que
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional-BCIN de S’Alguer i aquesta construcció
l’afectarà notablement incomplint-se la Llei de Patrimoni Cultural.
Aquest paratge és un dels darrers que queden sense edificar en la Costa Brava, un
territori explota amb molts poc kilòmetres de litoral protegits i sense edificacions.
La construcció d’aquests edificis suposa un ús intensiu de l’espai amb una pressió de
300 persones, més de 100 cotxes.
Diverses entitats veïnals, socials i ecologistes s’oposen a aquest projecte liderades per la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori.
– S’ha reunit el Govern de la Generalitat amb representats de la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gorí?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la
pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
314-01235/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3267 i 3371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 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:
A la Pineda d’en Gori davant les barraques de pescadors de S’Alguer en el terme
municipal de Palamós en els propers mesos es poden construir dos blocs de 3 plantes d’alçada, de més de 13 metres amb 48 pisos de luxe amb dues piscines, solàrium
i jardins d’accés, amb els corresponents aparcaments i equipaments.
Aquest espai singular i amb un gran interès paisatgístic es troba en un entorn que
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional-BCIN de S’Alguer i aquesta construcció
l’afectarà notablement incomplint-se la Llei de Patrimoni Cultural.
Aquest paratge és un dels darrers que queden sense edificar en la Costa Brava, un
territori explota amb molts poc kilòmetres de litoral protegits i sense edificacions.
La construcció d’aquests edificis suposa un ús intensiu de l’espai amb una pressió de
300 persones, més de 100 cotxes.
Diverses entitats veïnals, socials i ecologistes s’oposen a aquest projecte liderades per la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori.
– Té constància la Generalitat que s’està produint una possible tala indiscriminada d’arbres en aquesta zona?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si donarà el vistiplau
a l’estudi d’impacte d’integració paisatgística del projecte de
construcció de blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix
Empordà)
314-01236/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3268 i 3371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
A la Pineda d’en Gori davant les barraques de pescadors de S’Alguer en el terme
municipal de Palamós en els propers mesos es poden construir dos blocs de 3 plantes d’alçada, de més de 13 metres amb 48 pisos de luxe amb dues piscines, solàrium
i jardins d’accés, amb els corresponents aparcaments i equipaments.
Aquest espai singular i amb un gran interès paisatgístic es troba en un entorn que
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional-BCIN de S’Alguer i aquesta construcció
l’afectarà notablement incomplint-se la Llei de Patrimoni Cultural.
Aquest paratge és un dels darrers que queden sense edificar en la Costa Brava, un
territori explota amb molts poc kilòmetres de litoral protegits i sense edificacions.
La construcció d’aquests edificis suposa un ús intensiu de l’espai amb una pressió de
300 persones, més de 100 cotxes.
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Diverses entitats veïnals, socials i ecologistes s’oposen a aquest projecte liderades per la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori.
– Pensa la Generalitat donar el seu vistiplau a l’estudi d’impacte d’integració
paisatgística?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte de
construcció de blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix
Empordà), vulnera la Llei del patrimoni cultural
314-01237/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3269 i 3371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
A la Pineda d’en Gori davant les barraques de pescadors de S’Alguer en el terme
municipal de Palamós en els propers mesos es poden construir dos blocs de 3 plantes d’alçada, de més de 13 metres amb 48 pisos de luxe amb dues piscines, solàrium
i jardins d’accés, amb els corresponents aparcaments i equipaments.
Aquest espai singular i amb un gran interès paisatgístic es troba en un entorn que
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional-BCIN de S’Alguer i aquesta construcció
l’afectarà notablement incomplint-se la Llei de Patrimoni Cultural.
Aquest paratge és un dels darrers que queden sense edificar en la Costa Brava, un
territori explota amb molts poc kilòmetres de litoral protegits i sense edificacions.
La construcció d’aquests edificis suposa un ús intensiu de l’espai amb una pressió de
300 persones, més de 100 cotxes.
Diverses entitats veïnals, socials i ecologistes s’oposen a aquest projecte liderades per la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori.
– Considera la Generalitat que aquest projecte vulnera la Llei de Patrimoni Cultural ja que es pertorba la visualització del bé protegit?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llicència atorgada
per l’Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) amb relació al projecte
de construcció de blocs de pisos a la pineda d’en Gori
314-01238/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3270 i 3371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
A la Pineda d’en Gori davant les barraques de pescadors de S’Alguer en el terme
municipal de Palamós en els propers mesos es poden construir dos blocs de 3 plantes d’alçada, de més de 13 metres amb 48 pisos de luxe amb dues piscines, solàrium
i jardins d’accés, amb els corresponents aparcaments i equipaments.
Aquest espai singular i amb un gran interès paisatgístic es troba en un entorn que
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional-BCIN de S’Alguer i aquesta construcció
l’afectarà notablement incomplint-se la Llei de Patrimoni Cultural.
Aquest paratge és un dels darrers que queden sense edificar en la Costa Brava, un
territori explota amb molts poc kilòmetres de litoral protegits i sense edificacions.
La construcció d’aquests edificis suposa un ús intensiu de l’espai amb una pressió de
300 persones, més de 100 cotxes.
Diverses entitats veïnals, socials i ecologistes s’oposen a aquest projecte liderades per la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori.
– Quina posició té la Generalitat vers a la llicència atorgada per l’Ajuntament de
Palamós i el greu impacte ambiental que suposarà en cas de dur-se a terme?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a
terme les accions necessàries per a aturar el projecte de construcció
de blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
314-01239/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3271 i 3371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
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A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
A la Pineda d’en Gori davant les barraques de pescadors de S’Alguer en el terme
municipal de Palamós en els propers mesos es poden construir dos blocs de 3 plantes d’alçada, de més de 13 metres amb 48 pisos de luxe amb dues piscines, solàrium
i jardins d’accés, amb els corresponents aparcaments i equipaments.
Aquest espai singular i amb un gran interès paisatgístic es troba en un entorn que
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional-BCIN de S’Alguer i aquesta construcció
l’afectarà notablement incomplint-se la Llei de Patrimoni Cultural.
Aquest paratge és un dels darrers que queden sense edificar en la Costa Brava, un
territori explota amb molts poc kilòmetres de litoral protegits i sense edificacions.
La construcció d’aquests edificis suposa un ús intensiu de l’espai amb una pressió de
300 persones, més de 100 cotxes.
Diverses entitats veïnals, socials i ecologistes s’oposen a aquest projecte liderades per la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori.
– Ha pres o té previst dur a terme el Departament de Territori totes les accions
i instruments de planejament disponibles al seu abast per tal d’aturar el projecte?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de
sensibilització i prevenció previstes per a reduir les víctimes mortals
a les carreteres
314-01240/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Davant les alarmants dades d’augment del 80% de les víctimes mortals a les
carreteres catalanes en aquest inici del 2018, respecte del mateix període de l’any
2017, quina o quines campanyes de sensibilització i prevenció es tenen previstes?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a
reduir la sinistralitat dels motoristes a les carreteres
314-01241/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Considerant que el passat 2017 va augmentar un 31% la sinistralitat dels motoristes a les vies catalanes, quines mesures s’han implementat per tal de reduir
aquesta xifra?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a
reduir la mortalitat dels ciclistes a les carreteres
314-01242/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Considerant que el passat 2017 es va triplicar la xifra de ciclistes morts a les
vies catalanes, quines mesures s’han implementat per tal de reduir aquesta xifra?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
concretes per a reduir les víctimes mortals a les carreteres
314-01243/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Davant les alarmants dades d’augment del 80% de les víctimes mortals a les
carreteres catalanes en aquest inici del 2018 respecte del mateix període de l’any
2017, quina o quines actuacions concretes s’estan duent a terme?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del 7,4%
de víctimes mortals a les carreteres durant el 2017 respecte de l’any
anterior
314-01244/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– A què s’atribueix el repunt del 7,4% de víctimes mortals a les carreteres catalanes durant l’any 2017 respecte de l’any anterior?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la influència de
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució en la destitució de la cap
de Comunicació dels Mossos d’Esquadra
314-01245/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha tingut l’aplicació de l’article 155 de la Constitució alguna influència en la destitució de Patricia Plaja com a cap de comunicació del cos dels Mossos d’Esquadra?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la
destitució de la cap de Comunicació dels Mossos d’Esquadra
314-01246/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina ha estat la motivació principal a l’hora de destituir a Patricia Plaja del
seu càrrec de cap de comunicació del cos dels Mossos d’Esquadra?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llibertat
d’expressió dels servidors públics arran de la destitució de la cap de
Comunicació dels Mossos d’Esquadra
314-01247/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Es veu compromesa la llibertat d’expressió dels servidors públics arran de la
destitució de Patricia Plaja com a cap de comunicació dels Mossos d’Esquadra?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunirse amb l’Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) i la Plataforma
Salvem la Pineda d’en Gori amb relació al projecte de construir blocs
de pisos en aquest indret
314-01248/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3318 i 3370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
A la Pineda d’en Gori davant les barraques de pescadors de S’Alguer en el terme
municipal de Palamós en els propers mesos es poden construir dos blocs de 3 plantes d’alçada, de més de 13 metres amb 48 pisos de luxe amb dues piscines, solàrium
i jardins d’accés, amb els corresponents aparcaments i equipaments.
Aquest espai singular i amb un gran interès paisatgístic es troba en un entorn que
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional-BCIN de S’Alguer i aquesta construcció
l’afectarà notablement incomplint-se la Llei de Patrimoni Cultural.
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Aquest paratge és un dels darrers que queden sense edificar en la Costa Brava, un
territori explota amb molts poc kilòmetres de litoral protegits i sense edificacions.
La construcció d’aquests edificis suposa un ús intensiu de l’espai amb una pressió de
300 persones, més de 100 cotxes.
Diverses entitats veïnals, socials i ecologistes s’oposen a aquest projecte liderades per la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori.
– Es pensa reunir la Generalitat amb l’Ajuntament de Palamós i la Plataforma en
defensa de la Pineda?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mediació entre
la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori i l’Ajuntament de Palamós
(Baix Empordà) amb relació al projecte de construir blocs de pisos
en aquest indret
314-01249/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3319 i 3370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
A la Pineda d’en Gori davant les barraques de pescadors de S’Alguer en el terme
municipal de Palamós en els propers mesos es poden construir dos blocs de 3 plantes d’alçada, de més de 13 metres amb 48 pisos de luxe amb dues piscines, solàrium
i jardins d’accés, amb els corresponents aparcaments i equipaments.
Aquest espai singular i amb un gran interès paisatgístic es troba en un entorn que
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional-BCIN de S’Alguer i aquesta construcció
l’afectarà notablement incomplint-se la Llei de Patrimoni Cultural.
Aquest paratge és un dels darrers que queden sense edificar en la Costa Brava, un
territori explota amb molts poc kilòmetres de litoral protegits i sense edificacions.
La construcció d’aquests edificis suposa un ús intensiu de l’espai amb una pressió de
300 persones, més de 100 cotxes.
Diverses entitats veïnals, socials i ecologistes s’oposen a aquest projecte liderades per la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori.
– Realitzarà la Generalitat alguna acció de mediació entre aquests dos actors?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que
l’Agència Catalana de l’Aigua està adoptant per a revertir la baixada
dels cabals dels rius
314-01250/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Els cabals de tres rius catalans han baixat a la meitat en els darrers cinquanta
anys. Les capçaleres del Ter i del Muga han perdut casi el 50% dels seus recursos des
del 1973. Ens els trams baixos i mitjos del Ter els cabals han baixat fins a un 66%.
Així ho indiquen les conclusions del projecte Life Medacc promogut per la Generalitat i que alerta sobre la necessitat d’adaptar els boscos, l’agricultura i la gestió
de l’aigua a les noves condicions de sequera que provocarà el canvi climàtic.
– Quines mesures està impulsant l’Agència Catalana de l’Aigua per revertir
aquesta greu situació?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament
de les mesures acordades a la Taula del Ter del 2017 per a reduir el
transvasament a Barcelona
314-01251/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Els cabals de tres rius catalans han baixat a la meitat en els darrers cinquanta
anys. Les capçaleres del Ter i del Muga han perdut casi el 50% dels seus recursos des
del 1973. Ens els trams baixos i mitjos del Ter els cabals han baixat fins a un 66%.
3.25.15. Preguntes per escrit

44

BOPC 74
11 de maig de 2018

Així ho indiquen les conclusions del projecte Life Medacc promogut per la Generalitat i que alerta sobre la necessitat d’adaptar els boscos, l’agricultura i la gestió
de l’aigua a les noves condicions de sequera que provocarà el canvi climàtic.
– En quina situació es troba el desplegament de les mesures acordares en el marc
de la Taula del Ter el estius del 2017 per començar a reduir el transvasament cap a
Barcelona?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
l’Agència Catalana de l’Aigua de promoure la implantació dels cabals
ambientals a la conca del Ter davant el Consell de la Xarxa TerLlobregat
314-01252/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Els cabals de tres rius catalans han baixat a la meitat en els darrers cinquanta
anys. Les capçaleres del Ter i del Muga han perdut casi el 50% dels seus recursos des
del 1973. Ens els trams baixos i mitjos del Ter els cabals han baixat fins a un 66%.
Així ho indiquen les conclusions del projecte Life Medacc promogut per la Generalitat i que alerta sobre la necessitat d’adaptar els boscos, l’agricultura i la gestió
de l’aigua a les noves condicions de sequera que provocarà el canvi climàtic.
– Té previst l’Agència Catalana de l’Aigua promoure davant el consell de la Xarxa Ter-Llobregat el proper mes de juny iniciar el procés d’implantació dels cabals
ambientals a la conca del Ter en els termes previstos al Pla de Gestió del Districte
de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de
l’Agència Catalana de l’Aigua per a millorar la situació de la Muga
314-01253/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Els cabals de tres rius catalans han baixat a la meitat en els darrers cinquanta
anys. Les capçaleres del Ter i del Muga han perdut casi el 50% dels seus recursos des
del 1973. Ens els trams baixos i mitjos del Ter els cabals han baixat fins a un 66%.
Així ho indiquen les conclusions del projecte Life Medacc promogut per la Generalitat i que alerta sobre la necessitat d’adaptar els boscos, l’agricultura i la gestió
de l’aigua a les noves condicions de sequera que provocarà el canvi climàtic.
– Té l’Agència Catalana de l’Aigua algun projecte per millorar la situació del riu
Muga?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’ampliar
l’embassament de Darnius-Boadella
314-01254/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Els cabals de tres rius catalans han baixat a la meitat en els darrers cinquanta
anys. Les capçaleres del Ter i del Muga han perdut casi el 50% dels seus recursos des
del 1973. Ens els trams baixos i mitjos del Ter els cabals han baixat fins a un 66%.
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Així ho indiquen les conclusions del projecte Life Medacc promogut per la Generalitat i que alerta sobre la necessitat d’adaptar els boscos, l’agricultura i la gestió
de l’aigua a les noves condicions de sequera que provocarà el canvi climàtic.
– Té la intenció la Generalitat d’ampliar l’embassament Darnius/Boadella malgrat la recomanació negativa de l’informe?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les
proves pilot de gestió forestal per a reduir el consum d’aigua
314-01255/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Els cabals de tres rius catalans han baixat a la meitat en els darrers cinquanta
anys. Les capçaleres del Ter i del Muga han perdut casi el 50% dels seus recursos des
del 1973. Ens els trams baixos i mitjos del Ter els cabals han baixat fins a un 66%.
Així ho indiquen les conclusions del projecte Life Medacc promogut per la Generalitat i que alerta sobre la necessitat d’adaptar els boscos, l’agricultura i la gestió
de l’aigua a les noves condicions de sequera que provocarà el canvi climàtic.
– Pensa la Generalitat donar continuïtat a les proves pilot de gestió forestal que
s’han mostrat exitoses per reduir el consum d’aigua?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del
rendiment de les plantes dessalinitzadores del Prat de Llobregat
(Baix Llobregat) i Blanes (Selva) per l’Agència Catalana de l’Aigua
314-01256/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
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A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Els cabals de tres rius catalans han baixat a la meitat en els darrers cinquanta
anys. Les capçaleres del Ter i del Muga han perdut casi el 50% dels seus recursos des
del 1973. Ens els trams baixos i mitjos del Ter els cabals han baixat fins a un 66%.
Així ho indiquen les conclusions del projecte Life Medacc promogut per la Generalitat i que alerta sobre la necessitat d’adaptar els boscos, l’agricultura i la gestió
de l’aigua a les noves condicions de sequera que provocarà el canvi climàtic.
– Pensa l’Agència Catalana de l’Aigua augmentar el rendiment de les dessalinitzadores del Prat i de Blanes?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de
la planta dessalinitzadora del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01257/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Els cabals de tres rius catalans han baixat a la meitat en els darrers cinquanta
anys. Les capçaleres del Ter i del Muga han perdut casi el 50% dels seus recursos des
del 1973. Ens els trams baixos i mitjos del Ter els cabals han baixat fins a un 66%.
Així ho indiquen les conclusions del projecte Life Medacc promogut per la Generalitat i que alerta sobre la necessitat d’adaptar els boscos, l’agricultura i la gestió
de l’aigua a les noves condicions de sequera que provocarà el canvi climàtic.
– Està en aquests moment en funcionament la dessalinitzadora del Prat?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la previsió
d’algun desembassament a la conca del riu Ter per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua
314-01258/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Els cabals de tres rius catalans han baixat a la meitat en els darrers cinquanta
anys. Les capçaleres del Ter i del Muga han perdut casi el 50% dels seus recursos des
del 1973. Ens els trams baixos i mitjos del Ter els cabals han baixat fins a un 66%.
Així ho indiquen les conclusions del projecte Life Medacc promogut per la Generalitat i que alerta sobre la necessitat d’adaptar els boscos, l’agricultura i la gestió
de l’aigua a les noves condicions de sequera que provocarà el canvi climàtic.
– Té previst l’Agència Catalana de l’Aigua algun desembassament puntual a la
conca del Ter, ara que els embassaments es troben per sobre del 60% de la seva
capacitat?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que
té l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la situació dels blocs
afectats per aluminosi al barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès
Occidental)
314-01259/12
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
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Davant la situació crítica que viuen els veïns i veïnes del barri de Merinals a Sabadell, on el passat dijous van haver d’apuntalar un dels quatre pisos que estan en
perill d’esfondrament per aluminosi.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té coneixement l’Agència de l’Habitatge de la situació dels blocs afectats per
gravíssimes malalties estructurals com la carbonatació i l’oxidació?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet cap visita
als blocs de pisos afectats per aluminosi al barri dels Merinals, de
Sabadell (Vallès Occidental)
314-01260/12
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Davant la situació crítica que viuen els veïns i veïnes del barri de Merinals a Sabadell, on el passat dijous van haver d’apuntalar un dels quatre pisos que estan en
perill d’esfondrament per aluminosi.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– S’ha realitzat cap visita per conèixer de primera mà l’estat dels 7 blocs, 14 escales i 160 habitatges afectats? En cas afirmatiu, quines són les conclusions d’aquesta
visita?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer
alguna intervenció als blocs de pisos afectats per aluminosi al barri
dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01261/12
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Davant la situació crítica que viuen els veïns i veïnes del barri de Merinals a Sabadell, on el passat dijous van haver d’apuntalar un dels quatre pisos que estan en
perill d’esfondrament per aluminosi.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Es preveu dur a terme una intervenció, tal i com es va fer amb centenars de veïns
i veïnes anteriorment? Quin és el calendari previst d’aquesta intervenció?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació
d’habitatges afectats per malalties estructurals al Vallès Occidental
314-01262/12
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Davant la situació crítica que viuen els veïns i veïnes del barri de Merinals a Sabadell, on el passat dijous van haver d’apuntalar un dels quatre pisos que estan en
perill d’esfondrament per aluminosi.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació d’habitatges afectats per greus malalties estructurals a la
comarca del Vallès Occidental, desglossats per municipi, dels que en té coneixement
el Govern?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques que
s’estan fent al Vallès Occidental per a rehabilitar els edificis afectats
per malalties estructurals i allotjar els veïns afectats
314-01263/12
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Davant la situació crítica que viuen els veïns i veïnes del barri de Merinals a Sabadell, on el passat dijous van haver d’apuntalar un dels quatre pisos que estan en
perill d’esfondrament per aluminosi,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines polítiques s’estan duent a terme per rehabilitar els edificis afectats per
malalties estructurals i si s’escau, reallotjar els veïns i veïnes afectats, als municipis
de la comarca del Vallès Occidental?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del
personal contractat per l’Administració de la Generalitat i els ens que
en depenen
314-01264/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quina és la relació de personal contractat a l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i a les empreses públiques, consorcis i organismes que en depenen, desglossat per departaments, per trams d’edat i per tipus de contracte?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls duts a
terme als termes municipals de Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar
amb l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de
motocicletes en espais naturals protegits
314-01265/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
En el darrer mes els serveis d’emergència de la costa Brava Sud han dut a terme
una sèrie de controls als termes municipals de Lloret, Blanes i Tossa de Mar amb
l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais
naturals protegits de la Selva Marítima.
Aquests controls s’han dut a terme arran dels requeriments rebuts per part dels
ajuntaments i de propietaris privats perquè es realitzessin actuacions en aquest sentit.
– Quina posició té la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat davant aquests fets?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies o
els requeriments presentats pels ajuntaments i propietaris privats
amb relació a les empreses que organitzen rutes de motocicletes en
espais naturals protegits de la Selva Marítima
314-01266/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
En el darrer mes els serveis d’emergència de la costa Brava Sud han dut a terme
una sèrie de controls als termes municipals de Lloret, Blanes i Tossa de Mar amb
l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais
naturals protegits de la Selva Marítima.
Aquests controls s’han dut a terme arran dels requeriments rebuts per part dels
ajuntaments i de propietaris privats perquè es realitzessin actuacions en aquest sentit.
– Té el Govern de la Generalitat constància dels requeriments o denúncies presentades pels ajuntaments i propietaris privats?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb
ajuntaments, propietaris privats o entitats ecologistes amb relació
a les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais
naturals protegits de la Selva Marítima
314-01267/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
En el darrer mes els serveis d’emergència de la costa Brava Sud han dut a terme
una sèrie de controls als termes municipals de Lloret, Blanes i Tossa de Mar amb
l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais
naturals protegits de la Selva Marítima.
Aquests controls s’han dut a terme arran dels requeriments rebuts per part dels
ajuntaments i de propietaris privats perquè es realitzessin actuacions en aquest sentit.
– S’ha reunit la Generalitat amb ajuntaments, propietaris privats o entitats ecologistes per avaluar aquesta situació?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha detectat un
augment de la presència de motos en espais del medi natural
314-01268/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
En el darrer mes els serveis d’emergència de la costa Brava Sud han dut a terme
una sèrie de controls als termes municipals de Lloret, Blanes i Tossa de Mar amb
l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais
naturals protegits de la Selva Marítima.
Aquests controls s’han dut a terme arran dels requeriments rebuts per part dels
ajuntaments i de propietaris privats perquè es realitzessin actuacions en aquest sentit.
– Ha detectat la Generalitat un augment considerable de la utilització del medi
natural per part de motos, sobretot d’enduro?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha constància
que cap empresa organitzi i es lucri planificant rutes de grups
organitzats en espais protegits o privats
314-01269/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
En el darrer mes els serveis d’emergència de la costa Brava Sud han dut a terme
una sèrie de controls als termes municipals de Lloret, Blanes i Tossa de Mar amb
l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais
naturals protegits de la Selva Marítima.
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Aquests controls s’han dut a terme arran dels requeriments rebuts per part dels
ajuntaments i de propietaris privats perquè es realitzessin actuacions en aquest sentit.
– Té constància la Generalitat que empreses organitzin i es lucrin planificant rutes de grups organitzats ens espais protegits o privats?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions en
espais protegits o privats fruit d’activitats planificades per empreses
314-01270/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
En el darrer mes els serveis d’emergència de la costa Brava Sud han dut a terme
una sèrie de controls als termes municipals de Lloret, Blanes i Tossa de Mar amb
l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais
naturals protegits de la Selva Marítima.
Aquests controls s’han dut a terme arran dels requeriments rebuts per part dels
ajuntaments i de propietaris privats perquè es realitzessin actuacions en aquest sentit.
– S’han produït afectacions en espais protegits o privats fruits d’aquestes activitats organitzades?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions a
empreses que organitzen i es lucren planificant rutes de grups
organitzats en espais protegits o privats
314-01271/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
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A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
En el darrer mes els serveis d’emergència de la costa Brava Sud han dut a terme
una sèrie de controls als termes municipals de Lloret, Blanes i Tossa de Mar amb
l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais
naturals protegits de la Selva Marítima.
Aquests controls s’han dut a terme arran dels requeriments rebuts per part dels
ajuntaments i de propietaris privats perquè es realitzessin actuacions en aquest sentit.
– Ha sancionant la Generalitat alguna d’aquestes empreses?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a regular l’activitat de rutes de grups organitzats en
espais protegits
314-01272/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
En el darrer mes els serveis d’emergència de la costa Brava Sud han dut a terme
una sèrie de controls als termes municipals de Lloret, Blanes i Tossa de Mar amb
l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais
naturals protegits de la Selva Marítima.
Aquests controls s’han dut a terme arran dels requeriments rebuts per part dels
ajuntaments i de propietaris privats perquè es realitzessin actuacions en aquest sentit.
– Quines mesures pensa adoptar la Generalitat per tal de regular aquesta activitat
i si s’escau limitar-la?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’any en què es van
concedir els nuclis zoològics dels delfinaris de Marineland Catalunya,
a Palafolls (Maresme), i d’Aquopolis Costa Daurada (la Pineda), a Vilaseca (Tarragonès)
314-01273/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CATECP
Reg. 3382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, 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, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Atenent la demanda de diversos grups ecologistes i animalistes del territori, i la
preocupació compartida pel benestar dels dofins a causa de les irregularitats constatades en la darrera inspecció i la falta d’informació pública.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– En quin any es va atorgar la concessió del nucli zoològic del delfinari de Palafolls (Marineland Catalunya) i de Vila-seca (Aquopolis de la Pineda)?
Palau del Parlament, 4 de maig de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris que es
van aplicar per a concedir els nuclis zoològics dels delfinaris de
Marineland Catalunya, a Palafolls (Maresme), i d’Aquopolis Costa
Daurada (la Pineda), a Vila-seca (Tarragonès)
314-01274/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CATECP
Reg. 3383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, 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, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Atenent la demanda de diversos grups ecologistes i animalistes del territori, i la
preocupació compartida pel benestar dels dofins a causa de les irregularitats constatades en la darrera inspecció i la falta d’informació pública.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Amb quins criteris es va atorgar la concessió del nucli zoològic als delfinaris
de Palafolls (Marineland Catalunya) i de Vila-seca (Aquopolis de la Pineda)?
Palau del Parlament, 4 de maig de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els últims
mesos s’ha fet cap inspecció al delfinari de Marineland Catalunya, a
Palafolls (Maresme)
314-01275/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CATECP
Reg. 3384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

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’article 155 de la
Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, 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, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Atenent la demanda de diversos grups ecologistes i animalistes del territori, i la
preocupació compartida pel benestar dels dofins a causa de les irregularitats constatades en la darrera inspecció i la falta d’informació pública.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– S’ha realitzat en els últims mesos alguna inspecció al delfinari de Palafolls
(Marineland Catalunya) per part del Departament de Territori i Sostenibilitat?
Palau del Parlament, 4 de maig de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP
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