
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la subhasta de quaranta- 
set immobles procedents d’herències intestades
311-00403/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adop-
tarà per a evitar els delictes d’agressió sexual i de furt durant els mesos d’estiu
311-00404/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adop-
tarà per a evitar l’increment de delictes
311-00405/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 6

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de l’agrupació d’ICV-
EUiA de l’Escala (Alt Empordà) relativa a la construcció d’una paret de pedra a la 
zona de les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01306/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 6

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de l’Ajuntament de l’Es-
cala (Alt Empordà) amb relació a la construcció d’una paret de pedra a la zona de 
les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01307/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la construcció d’una 
paret de pedra a la zona de les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter
314-01308/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del dret de pas a un camí 
ramader a causa de la construcció d’una paret de pedra a la zona de les Corts del 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01309/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe preceptiu del l’òrgan rector 
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter que ha permès la cons-
trucció d’una paret de pedra dins del parc
314-01310/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter arran de la construcció d’una paret de pedra 
dins del parc
314-01311/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 10
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació antigripal en 
la campanya del 2017-2018
314-01312/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la vacunació antigripal 
durant els últims cinc anys
314-01313/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals 
de l’àmbit de la salut que s’han vacunat contra la grip en la campanya 2017-2018
314-01314/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
fomentar la vacunació antigripal el 2017
314-01315/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oficialitat del viatge a Berlín del 
president de la Generalitat
314-01316/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa oficial del viatge a 
Berlín del president de la Generalitat
314-01317/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president de 
la Generalitat durant el viatge a Berlín
314-01318/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del viatge a Berlín 
del president de la Generalitat
314-01319/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de les despeses del viatge 
a Berlín del president de la Generalitat
314-01320/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a 
evitar els delictes d’agressió sexual i de furt durant els mesos d’estiu
314-01321/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a 
evitar l’increment de delictes
314-01322/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones d’entre 
quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que reben una prestació corresponent a la 
renda garantida de ciutadania
314-01323/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones més grans 
de cinquanta-cinc anys que reben una prestació corresponent a la renda garantida 
de ciutadania
314-01324/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones d’entre qua-
ranta-cinc i cinquanta-quatre anys que han sol·licitat una prestació corresponent a 
la renda garantida de ciutadania
314-01325/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones més grans 
de cinquanta-cinc anys que han sol·licitat una prestació corresponent a la renda 
garantida de ciutadania
314-01326/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones d’entre 
quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que rebien la prestació per desocupació en 
data del 31 de desembre de 2017
314-01327/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones més grans 
de cinquanta-cinc anys que rebien la prestació per desocupació en data del 31 de 
desembre de 2017
314-01328/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat econòmica mitjana que 
es percep per la renda garantida de ciutadania
314-01329/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de les subvencions ator-
gades i les aportacions fetes pel Diplocat als organismes internacionals en el perí-
ode 2015-2017
314-01330/12
Formulació: David Mejía Ayra, del GP Cs 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’herències intestades 
rebudes per la Generalitat els darrers tres anys
314-01331/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tipus d’immobles d’herències 
intestades rebuts per la Generalitat
314-01332/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha subhastat im-
mobles provinents d’herències intestades del setembre del 2016 ençà
314-01333/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels recursos obtin-
guts de subhastar immobles provinents d’herències intestades
314-01334/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos provinents 
d’herències intestades que la Generalitat ha cedit a entitats socials o ajuntaments 
per a lloguer social
314-01335/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos que la Gene-
ralitat ha cedit a entitats socials o ajuntaments per a lloguer social
314-01336/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’exclusió de 
l’atenció sanitària universal que han tingut lloc als serveis d’urgències dels hospitals
314-01337/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions internes adoptades 
per a garantir el dret a l’atenció sanitària universal
314-01338/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emetre un protocol 
als hospitals públics per a evitar que les factures d’atenció sanitària universal re-
caiguin en els pacients
314-01339/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 26
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’Hospital Clínic de 
Barcelona no va informar un estudiant estranger de les condicions legals respecte 
a l’assistència a estrangers
314-01340/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment dels hospitals pú-
blics per a reclamar el cobrament de les factures d’urgències a les mútues o asse-
guradores privades
314-01341/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de les instruccions 
donades al servei d’urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona de fer signar un do-
cument per a pagar l’atenció hospitalària si no es porta la targeta sanitària
314-01342/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de factures emeses pels 
hospitals públics a pacients pels impagaments de les mútues els darrers dos anys
314-01343/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’Hospital Clínic 
de Barcelona no ha atès la reclamació d’un estudiant estranger pel cobrament d’una 
factura del servei d’urgències
314-01344/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Servei Català 
de la Salut davant l’Hospital Clínic de Barcelona per la denúncia dels col·lectius que 
lluiten contra l’exclusió sanitària dels immigrants
314-01345/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 30

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si es donen instruccions de comportament 
al públic del programa de TV3 Preguntes freqüents
325-00014/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 31

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la denominació que el portal www.324.
cat empra per a referir-se a ETA
325-00015/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 31

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’entrevista que es va fer a l’exmembre 
d’ETA Josean Fernández en el programa de TV3 Preguntes freqüents
325-00016/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 32

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri per a seleccionar el públic del 
programa de TV3 Preguntes freqüents
325-00017/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 32
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la subhasta de quaranta-set immobles procedents d’herències 
intestades
311-00403/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

dem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió d’Economia i Finances o la que correspongui.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu subhasta la Generalitat 47 immobles procedents d’herències 

intestades?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures que adoptarà per a evitar els delictes d’agressió sexual  
i de furt durant els mesos d’estiu
311-00404/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 3561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incremento de delitos de agresión sexual y hurtos que se produce 

los meses de verano.
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– ¿Qué medidas concretas tiene previsto implementar el Departamento de Inte-
rior con el objetivo de minimizar este tipo de delitos durante la época estival?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures que adoptarà per a evitar l’increment de delictes
311-00405/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 3562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según datos del Ministerio del Interior, las infracciones penales han aumentado 

en Cataluña en el año 2017 un 4,5% respecto al año anterior.
– ¿Qué medidas tiene previsto implementar el Departamento de Interior para 

evitar que sigan aumentando el número de hechos delictivos en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de 
l’agrupació d’ICV-EUiA de l’Escala (Alt Empordà) relativa a la 
construcció d’una paret de pedra a la zona de les Corts del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01306/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-



BOPC 85
25 de maig de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 7 

lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des de fa mesos l’agrupació d’ICV-EUiA de l’Escala denuncia que s’ha constru-

ït dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a la zona de les 
Corts, al terme de l’Escala, una paret de pedra que incorre en nombroses i greus ir-
regularitats administratives. L’agrupació ecosocialista considera que la construcció 
d’aquest mur és il·legal perquè vulnera la normativa urbanística que regula aquesta 
zona, així com la legislació de règim local i de patrimoni de les entitats locals. Al-
hora, ha envaït i ocupat la franges de diversos camins amb les que limita la finca. 
A més, l’execució ha afectat a terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí sense 
haver obtingut prèviament l’informe preceptiu i favorable de l’òrgan rector del Parc. 
Finalment, l’ocupació no respon a cap activitat d’interès per al parc i limita el dret 
de pas d’un camí ramader preexistent.

Recentment ICV-EUiA ha presentat davant l’Ajuntament de l’Escala una denún-
cia administrativa i urbanística en relació a les obres de tancament del Mas Torre-
portes que afecten terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí.

– Té coneixement la Generalitat d’aquesta denúncia?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de 
l’Ajuntament de l’Escala (Alt Empordà) amb relació a la construcció 
d’una paret de pedra a la zona de les Corts del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01307/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des de fa mesos l’agrupació d’ICV-EUiA de l’Escala denuncia que s’ha  construït 

dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a la zona de les 
Corts, al terme de l’Escala, una paret de pedra que incorre en nombroses i greus ir-
regularitats administratives. L’agrupació ecosocialista considera que la construcció 
d’aquest mur és il·legal perquè vulnera la normativa urbanística que regula aquesta 
zona, així com la legislació de règim local i de patrimoni de les entitats locals. Al-
hora, ha envaït i ocupat la franges de diversos camins amb les que limita la finca. 
A més, l’execució ha afectat a terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí sense 
haver obtingut prèviament l’informe preceptiu i favorable de l’òrgan rector del Parc. 
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Finalment, l’ocupació no respon a cap activitat d’interès per al parc i limita el dret 
de pas d’un camí ramader preexistent.

Recentment ICV-EUiA ha presentat davant l’Ajuntament de l’Escala una denún-
cia administrativa i urbanística en relació a les obres de tancament del Mas Torre-
portes que afecten terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí.

– Comparteix la Generalitat l’actuació de l’Ajuntament de l’Escala que ha per-
mès la construcció d’aquest mur?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la 
construcció d’una paret de pedra a la zona de les Corts del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01308/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des de fa mesos l’agrupació d’ICV-EUiA de l’Escala denuncia que s’ha  construït 

dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a la zona de les 
Corts, al terme de l’Escala, una paret de pedra que incorre en nombroses i greus ir-
regularitats administratives. L’agrupació ecosocialista considera que la construcció 
d’aquest mur és il·legal perquè vulnera la normativa urbanística que regula aquesta 
zona, així com la legislació de règim local i de patrimoni de les entitats locals. Al-
hora, ha envaït i ocupat la franges de diversos camins amb les que limita la finca. 
A més, l’execució ha afectat a terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí sense 
haver obtingut prèviament l’informe preceptiu i favorable de l’òrgan rector del Parc. 
Finalment, l’ocupació no respon a cap activitat d’interès per al parc i limita el dret 
de pas d’un camí ramader preexistent.

Recentment ICV-EUiA ha presentat davant l’Ajuntament de l’Escala una denún-
cia administrativa i urbanística en relació a les obres de tancament del Mas Torre-
portes que afecten terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí.

– Considera la Generalitat que la construcció d’aquest mur és legal?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del dret 
de pas a un camí ramader a causa de la construcció d’una paret de 
pedra a la zona de les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter
314-01309/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des de fa mesos l’agrupació d’ICV-EUiA de l’Escala denuncia que s’ha  construït 

dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a la zona de les 
Corts, al terme de l’Escala, una paret de pedra que incorre en nombroses i greus ir-
regularitats administratives. L’agrupació ecosocialista considera que la construcció 
d’aquest mur és il·legal perquè vulnera la normativa urbanística que regula aquesta 
zona, així com la legislació de règim local i de patrimoni de les entitats locals. Al-
hora, ha envaït i ocupat la franges de diversos camins amb les que limita la finca. 
A més, l’execució ha afectat a terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí sense 
haver obtingut prèviament l’informe preceptiu i favorable de l’òrgan rector del Parc. 
Finalment, l’ocupació no respon a cap activitat d’interès per al parc i limita el dret 
de pas d’un camí ramader preexistent.

Recentment ICV-EUiA ha presentat davant l’Ajuntament de l’Escala una denún-
cia administrativa i urbanística en relació a les obres de tancament del Mas Torre-
portes que afecten terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí.

– Creu la Generalitat que aquest mur afecta al pas en una via pecuària?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe preceptiu 
del l’òrgan rector del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter que ha permès la construcció d’una paret de pedra dins del 
parc
314-01310/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des de fa mesos l’agrupació d’ICV-EUiA de l’Escala denuncia que s’ha  construït 

dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a la zona de les 
Corts, al terme de l’Escala, una paret de pedra que incorre en nombroses i greus ir-
regularitats administratives. L’agrupació ecosocialista considera que la construcció 
d’aquest mur és il·legal perquè vulnera la normativa urbanística que regula aquesta 
zona, així com la legislació de règim local i de patrimoni de les entitats locals. Al-
hora, ha envaït i ocupat la franges de diversos camins amb les que limita la finca. 
A més, l’execució ha afectat a terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí sense 
haver obtingut prèviament l’informe preceptiu i favorable de l’òrgan rector del Parc. 
Finalment, l’ocupació no respon a cap activitat d’interès per al parc i limita el dret 
de pas d’un camí ramader preexistent.

Recentment ICV-EUiA ha presentat davant l’Ajuntament de l’Escala una denún-
cia administrativa i urbanística en relació a les obres de tancament del Mas Torre-
portes que afecten terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí.

– Ha obtingut aquesta construcció que afecta el Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter l’informe preceptiu i favorable de l’òrgan rector del Parc?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció del 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter arran de la 
construcció d’una paret de pedra dins del parc
314-01311/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des de fa mesos l’agrupació d’ICV-EUiA de l’Escala denuncia que s’ha constru-

ït dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a la zona de les 
Corts, al terme de l’Escala, una paret de pedra que incorre en nombroses i greus ir-
regularitats administratives. L’agrupació ecosocialista considera que la construcció 
d’aquest mur és il·legal perquè vulnera la normativa urbanística que regula aquesta 
zona, així com la legislació de règim local i de patrimoni de les entitats locals. Al-
hora, ha envaït i ocupat la franges de diversos camins amb les que limita la finca. 
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A més, l’execució ha afectat a terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí sense 
haver obtingut prèviament l’informe preceptiu i favorable de l’òrgan rector del Parc. 
Finalment, l’ocupació no respon a cap activitat d’interès per al parc i limita el dret 
de pas d’un camí ramader preexistent.

Recentment ICV-EUiA ha presentat davant l’Ajuntament de l’Escala una denún-
cia administrativa i urbanística en relació a les obres de tancament del Mas Torre-
portes que afecten terrenys inclosos al Parc Natural del Montgrí.

– Què pensa fer la Generalitat per tal de protegir el Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació 
antigripal en la campanya del 2017-2018
314-01312/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’índex de vacunació antigripal a Catalunya en la darrera cam-

panya de vacunació contra la grip, 2017-2018, posada en marxa el 23 d’octubre de 
2017? (Desglossar les dades indicant el percentatge per subgrups, majors o igual  
de 60 anys, dones embarassades, pacients amb malalties cròniques, residents en 
centres per a la gent gran o altres institucions, cuidadors de persones que s’han de 
vacunar, professionals de la salut, etc.)

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la 
vacunació antigripal durant els últims cinc anys
314-01313/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’evolució de la vacunació antigripal a Catalunya durant els úl-

tims 5 anys? (Desglossar les dades indicant el percentatge per subgrups, majors o 
igual de 60 anys, dones embarassades, pacients amb malalties cròniques, residents 
en centres per a la gent gran o altres institucions, cuidadors de persones que s’han 
de vacunar, professionals de la salut, etc.)

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
professionals de l’àmbit de la salut que s’han vacunat contra la grip 
en la campanya 2017-2018
314-01314/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el percentatge de professionals en l’àmbit de la salut que s’han 

vacunat contra la grip durant la darrera campanya de vacunació, 2017-2018, a Cata-
lunya i a cadascuna de les regions sanitàries?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a 
terme per a fomentar la vacunació antigripal el 2017
314-01315/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha dut a terme el Govern per fomentar la vacunació antigripal 

l’any 2017 a Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oficialitat del viatge 
a Berlín del president de la Generalitat
314-01316/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El recentment investit president de la Generalitat, M.H. Sr. Joaquim Torra, ha 
anunciat que es desplaçarà a la capital de la República Federal Alemanya en data 
15 de maig de 2018.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El viatge del M.H. Sr. Joaquim Torra a Berlín l’efectua amb caràcter oficial i 

com a president de la Generalitat?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa oficial 
del viatge a Berlín del president de la Generalitat
314-01317/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

El recentment investit president de la Generalitat, M.H. Sr. Joaquim Torra, ha 
anunciat que es desplaçarà a la capital de la República Federal Alemanya en data 
15 de maig de 2018.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si el viatge a Berlín del M.H. Sr. Joaquim Torra, president de la Generalitat, té 

caràcter oficial, quin és el programa oficial de la visita?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del president de la Generalitat durant el viatge a Berlín
314-01318/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El recentment investit president de la Generalitat, M.H. Sr. Joaquim Torra, ha 
anunciat que es desplaçarà a la capital de la República Federal Alemanya en data 
15 de maig de 2018.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– De quina persona o persones viatja acompanyat a Berlín el president de la Ge-

neralitat?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del 
viatge a Berlín del president de la Generalitat
314-01319/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El recentment investit president de la Generalitat, M.H. Sr. Joaquim Torra, ha 
anunciat que es desplaçarà a la capital de la República Federal Alemanya en data 
15 de maig de 2018.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Les despeses del viatge són a càrrec del pressupost de la Generalitat de Cata-

lunya?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de les 
despeses del viatge a Berlín del president de la Generalitat
314-01320/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El recentment investit president de la Generalitat, M.H. Sr. Joaquim Torra, ha 
anunciat que es desplaçarà a la capital de la República Federal Alemanya en data 
15 de maig de 2018.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el detall de la despesa del viatge a Berlín del president de la Generali-

tat i de les persones que l’acompanyen?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
adoptarà per a evitar els delictes d’agressió sexual i de furt durant 
els mesos d’estiu
314-01321/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 3563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al incremento de delitos de agresión sexual y hurtos que se produce 

los meses de verano.
– ¿Qué medidas concretas tiene previsto implementar el Departamento de Inte-

rior con el objetivo de minimizar este tipo de delitos durante la época estival?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
adoptarà per a evitar l’increment de delictes
314-01322/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 3564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según datos del Ministerio del Interior, las infracciones penales han aumentado 

en Cataluña en el año 2017 un 4,5% respecto al año anterior.
– ¿Qué medidas tiene previsto implementar el Departamento de Interior para 

evitar que sigan aumentando el número de hechos delictivos en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que reben 
una prestació corresponent a la renda garantida de ciutadania
314-01323/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 3566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Número total de personas entre 45 y 54 años que reciben una prestación co-

rrespondiente a la renta garantizada de ciudadanía (RGC) hasta la última fecha dis-
ponible.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones més grans de cinquanta-cinc anys que reben una prestació 
corresponent a la renda garantida de ciutadania
314-01324/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 3567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Número total de personas mayores de 55 años que reciben una prestación co-

rrespondiente a la renta garantizada de ciudadanía (RGC) hasta la última fecha dis-
ponible.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que han 
sol·licitat una prestació corresponent a la renda garantida de 
ciutadania
314-01325/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 3568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Número total de personas entre 45 y 54 años que han solicitado una prestación 

correspondiente a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) desde la fecha de su 
entrada en vigor hasta la última disponible.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones més grans de cinquanta-cinc anys que han sol·licitat una 
prestació corresponent a la renda garantida de ciutadania
314-01326/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 3569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Número total de personas mayores de 55 años que han solicitado una presta-

ción correspondiente a la renta garantizada de ciudadanía (RGC) desde su entrada 
en vigor hasta la última fecha disponible.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que rebien la 
prestació per desocupació en data del 31 de desembre de 2017
314-01327/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 3570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Número total de personas entre 45 y 54 años que recibían la prestación por 

desempleo en Cataluña a 31 de diciembre de 2017.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones més grans de cinquanta-cinc anys que rebien la prestació 
per desocupació en data del 31 de desembre de 2017
314-01328/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 3571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Número total de personas mayores de 55 años que recibían la prestación por 

desempleo en Cataluña a 31 de diciembre de 2017.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
econòmica mitjana que es percep per la renda garantida de 
ciutadania
314-01329/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 3572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Cantidad media percibida en concepto de prestación correspondiente a la renta 

garantizada de ciudadanía (RGC) desde su entrada en vigor hasta la última fecha 
disponible. Se solicita la información desglosada entre las prestaciones recibidas por 
personas entre 45 y 54 años y los mayores de 55 años.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de les 
subvencions atorgades i les aportacions fetes pel Diplocat als 
organismes internacionals en el període 2015-2017
314-01330/12

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP CS

Reg. 3575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

A la Mesa del Parlamento
David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Relación de las subvenciones otorgadas y aportaciones realizadas por el Diplo-

cat a cualquier organismo internacional durante los años 2015, 2016 y 2017.

Palacio del Parlamento, 7 de mayo de 2018 
David Mejía Ayra, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’herències intestades rebudes per la Generalitat els darrers  
tres anys
314-01331/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 3593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat i Susanna Segovia Sánchez, diputada del Grup Par-

lamentari 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.

El passat 9 de maig la Generalitat treia a subhasta un total de 47 immobles d’he-
rències intestades, dels quals tots estan a Catalunya excepte un pis a Vinaròs.

Entre els immobles posats a la venda hi ha dos edificis sencers, a Girona i a Bar-
celona, 26 habitatges (25 a Catalunya), 8 solars entre d’altres. Els interessats tenen 
temps fins el proper 15 de juny per fer les ofertes a la Direcció General de Patrimo-
ni de la Generalitat, que és qui impulsa l’operació, que es tancarà el 5 de juliol amb 
una subhasta pública.

Per altra banda la Generalitat, i concretament el Departament d’Economia, fa 
gairebé dos anys, el setembre del 2016, va fer públic un acord que ara sembla està 
incomplint, per el qual totes les finques procedents d’herències intestades sense he-
reu es destinaran a les entitats socials, que les repartiran com a habitatge social entre 
famílies en risc de pobresa. S’afirmava des del Govern que un una situació d’emer-
gència social com l’actual, en què centenars de famílies tenen problemes per acce-
dir a l’habitatge, és millor cedir directament aquests habitatges a les entitats socials. 
Alhora es comprometia en aquell acord presentat davant de la premsa conjuntament 
amb les entitats socials, concretament amb la Taula del Tercer Sector a què fos el 
propi Govern qui es fes càrrec de la rehabilitació, si fos necessari.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes herències intestades ha rebut la Generalitat els darrers 3 anys?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, Susanna Segovia Sánchez, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tipus d’immobles 
d’herències intestades rebuts per la Generalitat
314-01332/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 3594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat i Susanna Segovia Sánchez, diputada del Grup Par-

lamentari 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: 
– Quins tipus d’immobles ha rebut la Generalitat d’herències intestades aquests 

darrers anys?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, Susanna Segovia Sánchez, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha 
subhastat immobles provinents d’herències intestades del setembre 
del 2016 ençà
314-01333/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 3595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat i Susanna Segovia Sánchez, diputada del Grup Par-

lamentari 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 subhastat la Generalitat immobles rebuts d’herències intestades des de se-

tembre des 2016 quan va fer públic l’acord amb la Taula del Tercer Sector?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, Susanna Segovia Sánchez, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
recursos obtinguts de subhastar immobles provinents d’herències 
intestades
314-01334/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 3596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat i Susanna Segovia Sánchez, diputada del Grup Par-

lamentari 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 cas que hagi subhastat immobles provinents d’herències intestades, a què 

ha destinat els recursos obtinguts?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, Susanna Segovia Sánchez, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos 
provinents d’herències intestades que la Generalitat ha cedit a 
entitats socials o ajuntaments per a lloguer social
314-01335/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 3597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat i Susanna Segovia Sánchez, diputada del Grup Par-

lamentari 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: 
– Quants pisos ha cedit la Generalitat a entitats socials o ajuntaments provinents 

d’herències intestades des del setembre del 2016 per a lloguer social?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, Susanna Segovia Sánchez, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos 
que la Generalitat ha cedit a entitats socials o ajuntaments per a 
lloguer social
314-01336/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 3598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat i Susanna Segovia Sánchez, diputada del Grup Par-

lamentari 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: 
– Quants pisos ha cedit la Generalitat a entitats socials o ajuntaments per lloguer 

social?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
David Cid Colomer, Susanna Segovia Sánchez, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’exclusió de l’atenció sanitària universal que han tingut lloc als 
serveis d’urgències dels hospitals
314-01337/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 3646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre un jove colombià, resident a Barcelona en una estada d’es-

tudis i degudament empadronat a la ciutat, va ser operat d’urgències a l’Hospital Clí-
nic d’una hèrnia discal. Tres mesos després de l’operació urgent el Departament de 
Facturació de l’Hospital Clínic li feia arribar una factura per l’import de 4.632,51 €  
amb els costos de l’operació, els medicaments subministrats i l’estada hospitalària 
dels dies d’ingrés.
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Vistes les circumstàncies del cas, del qual s’han fet ressò les Plataformes de de-
fensa de la Salut, com la PASUCat, Tancada Clínic o Jo Sí Sanitat Universal i asso-
ciacions veïnals,

– Quants casos d’exclusió sanitària universal té coneixement el Departament de 
Salut que s’hagin produït als serveis d’urgències dels hospitals de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions 
internes adoptades per a garantir el dret a l’atenció sanitària 
universal
314-01338/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 3647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre un jove colombià, resident a Barcelona en una estada d’es-

tudis i degudament empadronat a la ciutat, va ser operat d’urgències a l’Hospital Clí-
nic d’una hèrnia discal. Tres mesos després de l’operació urgent el Departament de 
Facturació de l’Hospital Clínic li feia arribar una factura per l’import de 4.632,51 €  
amb els costos de l’operació, els medicaments subministrats i l’estada hospitalària 
dels dies d’ingrés.

Vistes les circumstàncies del cas, del qual s’han fet ressò les Plataformes de de-
fensa de la Salut, com la PASUCat, Tancada Clínic o Jo Sí Sanitat Universal i asso-
ciacions veïnals,

– Quins són els protocols o les instruccions internes adoptades pel Departament 
de Salut per garantir el dret a l’atenció sanitària universal?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emetre 
un protocol als hospitals públics per a evitar que les factures 
d’atenció sanitària universal recaiguin en els pacients
314-01339/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 3648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre un jove colombià, resident a Barcelona en una estada d’es-

tudis i degudament empadronat a la ciutat, va ser operat d’urgències a l’Hospital Clí-
nic d’una hèrnia discal. Tres mesos després de l’operació urgent el Departament de 
Facturació de l’Hospital Clínic li feia arribar una factura per l’import de 4.632,51 €  
amb els costos de l’operació, els medicaments subministrats i l’estada hospitalària 
dels dies d’ingrés.

Vistes les circumstàncies del cas, del qual s’han fet ressò les Plataformes de de-
fensa de la Salut, com la PASUCat, Tancada Clínic o Jo Sí Sanitat Universal i asso-
ciacions veïnals,

– Té intenció el Departament de Salut d’emetre un protocol a la xarxa d’hospitals 
públics per evitar que recaiguin en els pacients factures d’atenció sanitària les quals 
estan garantides per l’atenció universal?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
l’Hospital Clínic de Barcelona no va informar un estudiant estranger 
de les condicions legals respecte a l’assistència a estrangers
314-01340/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 3649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre un jove colombià, resident a Barcelona en una estada d’es-

tudis i degudament empadronat a la ciutat, va ser operat d’urgències a l’Hospital Clí-
nic d’una hèrnia discal. Tres mesos després de l’operació urgent el Departament de 
Facturació de l’Hospital Clínic li feia arribar una factura per l’import de 4.632,51 €  
amb els costos de l’operació, els medicaments subministrats i l’estada hospitalària 
dels dies d’ingrés.

Vistes les circumstàncies del cas, del qual s’han fet ressò les Plataformes de de-
fensa de la Salut, com la PASUCat, Tancada Clínic o Jo Sí Sanitat Universal i asso-
ciacions veïnals,

– Per quin motiu l’Hospital Clínic pressuposa suficiència de recursos a un jove 
estudiant sense haver-lo informat de les condicions que determina la llei respecte a 
l’assistència a pacients estrangers?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
dels hospitals públics per a reclamar el cobrament de les factures 
d’urgències a les mútues o asseguradores privades
314-01341/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 3650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre un jove colombià, resident a Barcelona en una estada d’es-

tudis i degudament empadronat a la ciutat, va ser operat d’urgències a l’Hospital Clí-
nic d’una hèrnia discal. Tres mesos després de l’operació urgent el Departament de 
Facturació de l’Hospital Clínic li feia arribar una factura per l’import de 4.632,51 €  
amb els costos de l’operació, els medicaments subministrats i l’estada hospitalària 
dels dies d’ingrés.

Vistes les circumstàncies del cas, del qual s’han fet ressò les Plataformes de de-
fensa de la Salut, com la PASUCat, Tancada Clínic o Jo Sí Sanitat Universal i asso-
ciacions veïnals,
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– Quin és el procediment dels hospitals públics per a reclamar a les mútues o 
asseguradores privades el cobrament de les factures d’urgències en els casos que 
aquestes s’oposen a assumir-ne el pagament?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
de les instruccions donades al servei d’urgències de l’Hospital 
Clínic de Barcelona de fer signar un document per a pagar l’atenció 
hospitalària si no es porta la targeta sanitària
314-01342/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 3651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre un jove colombià, resident a Barcelona en una estada d’es-

tudis i degudament empadronat a la ciutat, va ser operat d’urgències a l’Hospital Clí-
nic d’una hèrnia discal. Tres mesos després de l’operació urgent el Departament de 
Facturació de l’Hospital Clínic li feia arribar una factura per l’import de 4.632,51 €  
amb els costos de l’operació, els medicaments subministrats i l’estada hospitalària 
dels dies d’ingrés.

Vistes les circumstàncies del cas, del qual s’han fet ressò les Plataformes de de-
fensa de la Salut, com la PASUCat, Tancada Clínic o Jo Sí Sanitat Universal i asso-
ciacions veïnals,

– Qui ha donat instruccions als serveis d’urgències de l’Hospital Clínic per a lliu-
rar i fer signar als pacients un document pel qual s’adverteix a qui no lliuri la Targe-
ta Sanitària que haurà d’assumir la factura de l’atenció hospitalària, si en 7 dies no 
se n’ha fet càrrec un tercer pagador?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
factures emeses pels hospitals públics a pacients pels impagaments 
de les mútues els darrers dos anys
314-01343/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 3652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre un jove colombià, resident a Barcelona en una estada d’es-

tudis i degudament empadronat a la ciutat, va ser operat d’urgències a l’Hospital Clí-
nic d’una hèrnia discal. Tres mesos després de l’operació urgent el Departament de 
Facturació de l’Hospital Clínic li feia arribar una factura per l’import de 4.632,51 €  
amb els costos de l’operació, els medicaments subministrats i l’estada hospitalària 
dels dies d’ingrés.

Vistes les circumstàncies del cas, del qual s’han fet ressò les Plataformes de de-
fensa de la Salut, com la PASUCat, Tancada Clínic o Jo Sí Sanitat Universal i asso-
ciacions veïnals,

– Quantes factures s’han emès des d’hospitals públics a persones particulars per 
motiu d’impagament de les Mútues els últims 2 anys?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
l’Hospital Clínic de Barcelona no ha atès la reclamació d’un estudiant 
estranger pel cobrament d’una factura del servei d’urgències
314-01344/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 3653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre un jove colombià, resident a Barcelona en una estada d’es-

tudis i degudament empadronat a la ciutat, va ser operat d’urgències a l’Hospital Clí-
nic d’una hèrnia discal. Tres mesos després de l’operació urgent el Departament de 
Facturació de l’Hospital Clínic li feia arribar una factura per l’import de 4.632,51 €  
amb els costos de l’operació, els medicaments subministrats i l’estada hospitalària 
dels dies d’ingrés.

Vistes les circumstàncies del cas, del qual s’han fet ressò les Plataformes de de-
fensa de la Salut, com la PASUCat, Tancada Clínic o Jo Sí Sanitat Universal i asso-
ciacions veïnals,

– Per quin motiu l’Hospital Clínic no ha atès la reclamació de l’estudiant Juan 
Felipe Rodrigo, pel cobrament irregular dels 4.632,51€ de la factura d’urgències, tal 
com denuncien els moviments socials de defensa de la salut pública i les persones 
migrades?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 
Servei Català de la Salut davant l’Hospital Clínic de Barcelona per la 
denúncia dels col·lectius que lluiten contra l’exclusió sanitària dels 
immigrants
314-01345/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 3654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre un jove colombià, resident a Barcelona en una estada d’es-

tudis i degudament empadronat a la ciutat, va ser operat d’urgències a l’Hospital Clí-
nic d’una hèrnia discal. Tres mesos després de l’operació urgent el Departament de 
Facturació de l’Hospital Clínic li feia arribar una factura per l’import de 4.632,51 €  
amb els costos de l’operació, els medicaments subministrats i l’estada hospitalària 
dels dies d’ingrés.

Vistes les circumstàncies del cas, del qual s’han fet ressò les Plataformes de de-
fensa de la Salut, com la PASUCat, Tancada Clínic o Jo Sí Sanitat Universal i asso-
ciacions veïnals,
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– Quines actuacions ha realitzat el CatSalut davant l’Hospital Clínic un cop 
coneguda la denúncia que li van traslladar els col·lectius en lluita contra l’exclusió 
sanitària de persones migrades?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si es 
donen instruccions de comportament al públic del programa de TV3 
Preguntes freqüents
325-00014/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es proporcionen recomanacions i instruccions de comportament al públic pre-

sent al programa FAQS? En cas afirmatiu, en què consisteixen aquestes recomana-
cions?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la 
denominació que el portal www.324.cat empra per a referir-se a ETA
325-00015/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

Correcció d'errades
Nota adhesiva
– Les preguntes 325-00014/12, 325-00015/12, 325-00016/12 i 325-00017/12, publicades a les pàgs. 31 i 32, han estat modificades en el BOPC 86, a la pàg. 9.
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 A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa sobre el fet que el portal de noticies www.324.cat es refe-

reixi a ETA en com a «grup armat» i no com a «banda terrorista» o «organització 
terrorista» en una noticia publicada el passat 3 de maig de 2018?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
l’entrevista que es va fer a l’exmembre d’ETA Josean Fernández en el 
programa de TV3 Preguntes freqüents
325-00016/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa sobre l’entrevista realitzada al programa FAQS’S a l’ex- 

membre de la banda terrorista ETA, Josean Fernández?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
criteri per a seleccionar el públic del programa de TV3 Preguntes 
freqüents
325-00017/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

 A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Donat que és freqüent que al programa de TV3 Preguntes Freqüents (FAQ’S) 

es recorri a la participació del públic present en directe, quin procediment i quins 
criteris s’apliquen en la selecció del públic d’aquest programa per tal de garantir la 
pluralitat de veus i opinions.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units
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