BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · primer període · número 96 · divendres 8 de juny de 2018

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1.27.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
322-00001/12
Substanciació

11

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el darrer informe
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la pluralitat política en els espais
informatius de TV3
322-00002/12
Substanciació

11

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa d’actes que tenen lloc fora d’Espanya
322-00003/12
Substanciació

11

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la instrumentalització política dels mitjans de la Corporació
322-00004/12
Substanciació

11

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
322-00005/12
Substanciació

12

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els plans de suport
i col·laboració amb la corporació valenciana
322-00006/12
Substanciació

12

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació
322-00007/12
Substanciació

12

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat de les cares visibles
de la programació als diferents canals de la Corporació
322-00008/12
Substanciació
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Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’entrevista a Josean Fernández a TV3
322-00009/12
Substanciació

13

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre la programació d’estiu
323-00001/12
Substanciació

13

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre els resultats d’audiència en les dues últimes onades de l’Estudi general de mitjans
323-00002/12
Substanciació

13

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les últimes dades d’audiència de TV3
323-00003/12
Substanciació

13

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la programació d’estiu de TV3
323-00004/12
Substanciació

13

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el pluralisme polític
323-00005/12
Substanciació

14

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la situació financera dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00006/12
Substanciació

14

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el seu capteniment en l’exercici de les seves funcions des de la dissolució
del Parlament
323-00008/12
Substanciació

14

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el tractament informatiu del terrorisme
323-00009/12
Substanciació

14

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el rigor informatiu i l’adequació terminològica en els informatius
323-00010/12
Substanciació

14

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució en els continguts
i la llibertat de premsa
323-00011/12
Substanciació

15

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre les conseqüències de la situació financera de la Corporació en la
pròxima temporada de l’emissora
323-00012/12
Substanciació

15

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les conseqüències de la situació financera de la Corporació en la pròxima
temporada de la cadena
323-00013/12
Substanciació
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la recepció de requeriments dels òrgans reguladors per manca de pluralitat
323-00014/12
Substanciació

15

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els resultats d’audiència en els dos darrers estudis generals de mitjans
323-00015/12
Substanciació

15

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre l’adequació de les intervencions fetes en els diferents programes al llibre
d’estil de la Corporació
323-00016/12
Substanciació

16

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el tractament de dades personals
323-00017/12
Substanciació

16

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 si s’ha fet cap reunió
amb els veïns del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental), sobre la situació de llurs habitatges
311-00425/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge d’habitatges procedents d’Adigsa del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental),
que han presentat problemes constructius
311-00426/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions
amb l’Ajuntament de Sabadell sobre la situació dels habitatges del barri dels Merinals
311-00427/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data prevista per a
iniciar les obres del projecte del nou centre d’atenció primària de Can Roca, a Terrassa (Vallès Occidental)
311-00428/12
Anunci: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció d’una
estació de tren al polígon industrial de la Llana, a Rubí (Vallès Occidental)
311-00429/12
Anunci: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

20

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del trencament d’un mur
del dipòsit de salmorra del polígon Illa Sud, de Sallent (Bages)
314-01406/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el trencament d’un mur del dipòsit
de salmorra del polígon Illa Sud, de Sallent (Bages), ha afectat la qualitat de l’aigua
314-01407/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya sobre l’afectació de la qualitat de l’aigua del Llobregat
314-01408/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua arran del trencament d’un mur del dipòsit de salmorra del polígon Illa Sud, de Sallent (Bages)
314-01409/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les anàlisis de
l’aigua del Llobregat entre Sallent i Abrera fetes per l’Agència Catalana de l’Aigua
314-01410/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions en la fauna i la flora
del Llobregat pel trencament d’un mur del dipòsit de salmorra del polígon Illa Sud,
de Sallent (Bages)
314-01411/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que l’Agència Catalana
de l’Aigua fa del manteniment del col·lector de salmorra del Llobregat
314-01412/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació relativa
al manteniment que Sorigué feia del dipòsit de salmorra de la mina de Sallent (Bages)
314-01413/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fuites del col·lector de salmorra
del Llobregat els darrers tres anys
314-01414/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels dipòsits de salmorra
de Cardona i Súria (Bages)
314-01415/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del nou col·lector
de salmorra del Llobregat
314-01416/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució del Consorci Hospital
Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01417/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’estatuts del Consorci
Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01418/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un projecte de transició assistencial, econòmica i jurídica per a la constitució del Consorci Hospital
Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01419/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la constitució
efectiva del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01420/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la cartera de
serveis de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), i la preservació de l’acreditació de centre universitari pel Consorci Hospital Universitari Sant Joan
314-01421/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària prevista
per a la creació del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01422/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dèficit econòmic acumulat per
l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-01423/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp) en el mapa sanitari de la regió del
Camp de Tarragona
314-01424/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir la seguretat a Barcelona
314-01425/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius dels Mossos
d’Esquadra destinats a Barcelona
314-01426/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar la dotació policial a Barcelona
314-01427/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’hores extraordinàries de mossos d’esquadra destinades a serveis extraordinaris
a la regió policial metropolitana de Barcelona
314-01428/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes d’increment
de la seguretat per al turisme
314-01429/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atac a un comboi del metro a l’estació de Catalunya el 5 de maig
314-01430/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir
la seguretat als transports públics de l’àrea metropolitana de Barcelona
314-01431/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en l’àmbit
de la seguretat en col·laboració amb Transports Metropolitans de Barcelona
314-01432/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
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314-01433/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van encarregar els informes
per a redactar un projecte de llei de salut
314-01434/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones a qui el conseller de
Salut va encarregar els informes per a redactar un projecte de llei de salut
314-01435/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels treballs encarregats pel
conseller de Salut per a la redacció d’un projecte de llei de salut
314-01436/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la redacció dels informes
per a fer un projecte de llei de salut encarregats pel conseller de Salut
314-01437/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els informes per a fer un projecte de llei de salut encarregats pel conseller de Salut seran útils per a la nova llei
anunciada pel president de la Generalitat
314-01438/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es van publicar els informes per a fer un projecte de llei de salut encarregats pel conseller de Salut
314-01439/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits en la preinscripció per a assignar plaça als alumnes per al curs 2018-2019
314-01440/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques i concertades per a educació infantil, primària i secundària ofertes per al curs 2018-2019
314-01441/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que tots els alumnes tindran plaça en una escola o un institut públics pròxims a llur domicili el curs
2018-2019
314-01442/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han
quedat sense plaça pública de P3 en un centre pròxim a llur domicili per al curs
2018-2019
314-01443/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han
quedat sense plaça pública de primer d’ESO en un centre pròxim a llur domicili per
al curs 2018-2019
314-01444/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de P3 assignats
a centres concertats per manca de places públiques de proximitat el curs 2018-2019
314-01445/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer
d’ESO assignats a centres concertats per manca de places públiques de proximitat
el curs 2018-2019
314-01446/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions que es dona a les famílies que s’han quedat sense plaça pública de proximitat el curs 2018-2019
314-01447/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies a què els
han assignat alguna de les places que van demanar en la preinscripció per al curs
2018-2019
314-01448/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de matrícula que no han obtingut cap assignació de plaça per al curs 2018-2019
314-01449/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions amb l’Ajuntament de Sabadell sobre la situació dels habitatges del barri dels Merinals
314-01450/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet cap reunió amb els veïns
del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental), sobre la situació de llurs
habitatges
314-01451/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’habitatges procedents d’Adigsa del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental), que han
presentat problemes constructius
314-01452/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre la capacitat de
l’Hospital d’Olot (Garrotxa) i la seva població de referència
314-01453/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tinguts en compte per
a dimensionar l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
314-01454/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si funcionen tots els serveis de
l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
314-01455/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de l’Hospital
d’Olot (Garrotxa)
314-01456/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de selecció del gerent
de l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
314-01457/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases del concurs de selecció
del gerent de l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
314-01458/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de les darreres inspeccions
de treball a les empreses dels serveis de terra de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01459/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades pels
treballadors d’empreses dels serveis de terra de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01460/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pràctica de transferir material
i maquinària envellits entre adjudicacions de l’empresa Swissport a l’aeroport de
Barcelona - el Prat
314-01461/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que impulsa per a
millorar les condicions laborals dels treballadors dels serveis de terra de l’aeroport
de Barcelona - el Prat
314-01462/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents laborals
del 2017
314-01463/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reduir
el nombre d’accidents laborals el 2018
314-01464/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si són suficients les mesures adoptades per a prevenir els riscos laborals dels treballadors de les empreses dels serveis de terra dels aeroports
314-01465/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del servei inoperatiu per a fer denúncies al web dels Mossos d’Esquadra
314-01466/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repetició presencial del tràmit
per a interposar denúncies als Mossos d’Esquadra pel fet que no funciona el servei per Internet
314-01467/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del temps i de la pressió per als membres del Cos de Mossos d’Esquadra si el servei de denúncies per
internet mitjançant el web funcionés
314-01468/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en hores
diürnes per a posar una denúncia a la regió policial Girona
314-01469/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en hores
diürnes per a posar una denúncia a la regió policial Pirineu Occidental
314-01470/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en hores
diürnes per a posar una denúncia a la regió policial Ponent
314-01471/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en hores
diürnes per a posar una denúncia a la regió policial Central
314-01472/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en hores
diürnes per a posar una denúncia a la regió policial Metropolitana Nord
314-01473/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en hores
diürnes per a posar una denúncia a la regió policial Metropolitana Sud
314-01474/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en hores
diürnes per a posar una denúncia a la regió policial Metropolitana Barcelona
314-01475/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en hores
diürnes per a posar una denúncia a la regió policial Camp de Tarragona
314-01476/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en hores
diürnes per a posar una denúncia a la regió policial Terres de l’Ebre
314-01477/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del trencament
d’un mur del dipòsit de salmorra del polígon Illa Sud, de Sallent (Bages)
314-01478/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció dels cost econòmic de
la reparació del mur del dipòsit de salmorra del polígon Illa Sud, de Sallent (Bages),
i de l’impacte ambiental
314-01479/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les convocatòries
de subvencions per a finalitats socials del 2018
314-01480/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del grup de treball per
a analitzar el sistema de subvencions derivades de l’impost sobre la renda de les
persones físiques que s’han dut a terme
314-01481/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris que inclourà en la convocatòria de subvencions per a finalitats socials derivades de l’impost sobre la renda
de les persones físiques del 2018
314-01482/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups de treball sobre violència
masclista del Departament de Justícia entre els anys 2016 i 2017
314-01483/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quota de pantalla i el nombre
d’espectadors del cinema en català entre els anys 2015 i 2017
314-01484/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les obres de millorament de la via pública a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) sobre el trànsit
de les rondes de Barcelona
314-01485/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús dels drets de rec del pantà de
Riudecanyes per a l’abastament d’aigua de beure
314-01486/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compravenda de drets del pantà
de Riudecanyes (Baix Camp)
314-01487/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usos industrials d’aigua del
pantà de Riudecanyes (Baix Camp)
314-01488/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació relativa
als drets i els usos de l’aigua del pantà de Riudecanyes (Baix Camp) per l’Agència
Catalana de l’Aigua
314-01489/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que cal adoptar amb
relació als usos de l’aigua del pantà de Riudecanyes (Baix Camp)
314-01490/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el director general té de l’informe que han elaborat organitzacions ecologistes sobre els efectes
ambientals i socials del transvasament Siurana-Riudecanyes (Baix Camp)
314-01491/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer una auditoria sobre l’aigua del transvasament Siurana-Riudecanyes (Baix Camp)
314-01492/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de fonts d’aigua alternatives
per a garantir els abastaments d’aigua que provenen del Siurana
314-01493/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental en el Siurana
pel transvasament d’aigua Siurana-Riudecanyes (Baix Camp)
314-01494/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revertir el transvasament Siurana-Riudecanyes (Baix Camp)
314-01495/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a iniciar les
obres del projecte del nou centre d’atenció primària de Can Roca, a Terrassa (Vallès Occidental)
314-01496/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a iniciar les
obres del projecte del nou centre d’atenció primària de Can Roca, a Terrassa (Vallès Occidental)
314-01497/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

73
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
1.27.

1.27.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
322-00001/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el darrer informe del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre la pluralitat política en els espais informatius de TV3
322-00002/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la cobertura informativa d’actes que tenen lloc
fora d’Espanya
322-00003/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la instrumentalització política dels mitjans de la
Corporació
322-00004/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.
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322-00005/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre els plans de suport i col·laboració amb la
corporació valenciana
322-00006/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica
de la Corporació
322-00007/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la pluralitat de les cares visibles
de la programació als diferents canals de la Corporació
322-00008/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

1.27.10. Preguntes orals en comissió
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322-00009/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre la programació d’estiu
323-00001/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre els resultats d’audiència
en les dues últimes onades de l’Estudi general de mitjans
323-00002/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre les últimes dades d’audiència de TV3
323-00003/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la programació d’estiu de TV3
323-00004/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

1.27.10. Preguntes orals en comissió
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323-00005/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la situació financera dels mitjans de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00006/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el seu capteniment en l’exercici de les seves
funcions des de la dissolució del Parlament
323-00008/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el tractament informatiu del terrorisme
323-00009/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el rigor informatiu i l’adequació terminològica en
els informatius
323-00010/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

1.27.10. Preguntes orals en comissió

14

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució en els continguts i la llibertat de premsa

BOPC 96
8 de juny de 2018

323-00011/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de la
situació financera de la Corporació en la pròxima temporada de
l’emissora
323-00012/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre les conseqüències de la situació financera de la
Corporació en la pròxima temporada de la cadena
323-00013/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la recepció de requeriments dels òrgans
reguladors per manca de pluralitat
323-00014/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre els resultats d’audiència
en els dos darrers estudis generals de mitjans
323-00015/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

1.27.10. Preguntes orals en comissió
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323-00016/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el tractament de dades personals
323-00017/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 2 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 01.06.2018, DSPC-C 28.

1.27.10. Preguntes orals en comissió
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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 si s’ha
fet cap reunió amb els veïns del barri dels Merinals, de Sabadell
(Vallès Occidental), sobre la situació de llurs habitatges
311-00425/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 3905 / Admissió a tràmit i tramesa a la CT: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado 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 barrio de los Merinales de Sabadell se empezó a construir en 1956, en el marco de la promoción de vivienda colectiva impulsada por la Obra Social del Hogar,
dependiente del Instituto Nacional de la Vivienda, con la colaboración del Ayuntamiento de Sabadell. Las viviendas fueron construidas para familias trabajadoras con
bajos ingresos, que accedieron a ellas en un régimen de venta protegida. La urgencia
por construir vivienda de forma masiva hizo que las dimensiones interiores de las
viviendas existentes en esos edificios no cumplan con los estándares de habitabilidad actuales y que su calidad constructiva sea baja, provocando que en estos momentos presenten algunas deficiencias de carácter estructural que preocupan a los
vecinos que viven en ellas.
Siendo conscientes de que estas viviendas perdieron la calificación de viviendas protegidas entre 1990 y 1997, la administración pública y concretamente el gobierno autonómico – como heredero administrativo de la responsabilidad de esos
edificios a través de Adigsa, primero, y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña,
después – no deberían desentenderse de la situación urbanística y social en la que
se encuentran esos edificios y sus habitantes. Además, la Ley 2/2004, de mejora
de áreas urbanas y ciudades, define como áreas urbanas de atención especial aquellas áreas urbanas geográficamente diferenciables, mayoritariamente destinadas a
viviendas habituales, que se pueden encontrar, si no se actúa, en situación de regresión urbanística, como la degradación progresiva de la edificación, de las redes
viarias, de saneamiento y del espacio público. Unos problemas que pueden, además, confluir con otros de carácter económico o social y que, por tanto, merecen
ser atendidos con interés especial, siendo este el caso del barrio de los Merinales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Se ha realizado alguna reunión entre responsables de la Generalitat y los vecinos de las viviendas de los Merinales de Sabadell?
Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00426/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 3906 / Admissió a tràmit i tramesa a la CT: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado 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 barrio de los Merinales de Sabadell se empezó a construir en 1956, en el marco de la promoción de vivienda colectiva impulsada por la Obra Social del Hogar,
dependiente del Instituto Nacional de la Vivienda, con la colaboración del Ayuntamiento de Sabadell. Las viviendas fueron construidas para familias trabajadoras con
bajos ingresos, que accedieron a ellas en un régimen de venta protegida. La urgencia
por construir vivienda de forma masiva hizo que las dimensiones interiores de las
viviendas existentes en esos edificios no cumplan con los estándares de habitabilidad actuales y que su calidad constructiva sea baja, provocando que en estos momentos presenten algunas deficiencias de carácter estructural que preocupan a los
vecinos que viven en ellas.
Siendo conscientes de que estas viviendas perdieron la calificación de viviendas protegidas entre 1990 y 1997, la administración pública y concretamente el gobierno autonómico – como heredero administrativo de la responsabilidad de esos
edificios a través de Adigsa, primero, y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña,
después – no deberían desentenderse de la situación urbanística y social en la que
se encuentran esos edificios y sus habitantes. Además, la Ley 2/2004, de mejora
de áreas urbanas y ciudades, define como áreas urbanas de atención especial aquellas áreas urbanas geográficamente diferenciables, mayoritariamente destinadas a
viviendas habituales, que se pueden encontrar, si no se actúa, en situación de regresión urbanística, como la degradación progresiva de la edificación, de las redes
viarias, de saneamiento y del espacio público. Unos problemas que pueden, además, confluir con otros de carácter económico o social y que, por tanto, merecen
ser atendidos con interés especial, siendo este el caso del barrio de los Merinales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué porcentaje de viviendas procedentes de Adigsa han presentado problemas constructivos a lo largo de los últimos 20 años? ¿Cuáles han sido las distintas
soluciones a esos problemas que ha ofrecido la Generalitat a lo largo de ese tiempo?
Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00427/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 4130 / Admissió a tràmit i tramesa a la CT: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado 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 barrio de los Merinales de Sabadell se empezó a construir en 1956, en el marco de la promoción de vivienda colectiva impulsada por la Obra Social del Hogar,
dependiente del Instituto Nacional de la Vivienda, con la colaboración del Ayuntamiento de Sabadell. Las viviendas fueron construidas para familias trabajadoras con
bajos ingresos, que accedieron a ellas en un régimen de venta protegida. La urgencia
por construir vivienda de forma masiva hizo que las dimensiones interiores de las
viviendas existentes en esos edificios no cumplan con los estándares de habitabilidad actuales y que su calidad constructiva sea baja, provocando que en estos momentos presenten algunas de-ficiencias de carácter estructural que preocupan a los
vecinos que viven en ellas.
Siendo conscientes de que estas viviendas perdieron la calificación de viviendas protegidas entre 1990 y 1997, la administración pública y concretamente el gobierno autonómico – como heredero administrativo de la responsabilidad de esos
edificios a través de Adigsa, primero, y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña,
después – no deberían desentenderse de la situación urbanística y social en la que
se encuentran esos edificios y sus habitantes. Además, la Ley 2/2004, de mejora
de áreas urbanas y ciudades, define como áreas urbanas de atención especial aquellas áreas urbanas geográficamente diferenciables, mayoritariamente destinadas a
viviendas habituales, que se pueden encontrar, si no se actúa, en situación de regresión urbanística, como la degradación progresiva de la edificación, de las redes
viarias, de saneami-ento y del espacio público. Unos problemas que pueden, además, confluir con otros de carácter económico o social y que, por tanto, merecen
ser atendidos con interés especial, siendo este el caso del barrio de los Merinales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuántas reuniones se han celebrado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de
Sabadell para abordar la situación en la que se encuentran los vecinos de las viviendas de los Merinales de Sabadell? ¿Cuáles han sido los acuerdos tomados entre ambas administraciones para dar solución a los problemas creados como consecuencia
de los problemas constructivos de esas viviendas?
Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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311-00428/12
ANUNCI: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 4221 / Admissió a tràmit i tramesa a la CS: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Munia Fernández-Jordán Celorio, 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.
La Generalitat de Cataluña, el pasado día 5 de octubre de 2017 adjudicó las
obras del nuevo centro de atención primaria (CAP) de Can Roca en el municipio de
Terrassa (Barcelona) a la empresa Agrupación Guinovar Obras y Servicios Hispania, por un importe total de 2.958.360,31€ (IVA incluido) y un tiempo previsto de
ejecución del proyecto de 18 meses.
La entrada en funcionamiento del CAP de Can Roca supondría un avance crucial en el mapa sanitario local y permitiría redistribuir a los pacientes y descongestionar otros centros de atención primaria que atienden a un volumen de población
equivalente al de tres ambulatorios.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿En qué fecha está previsto el inicio de las obras de ejecución del proyecto del
nuevo centro de atención primaria (CAP) de Can Roca en el municipio de Terrassa?
Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
construcció d’una estació de tren al polígon industrial de la Llana,
a Rubí (Vallès Occidental)
311-00429/12
ANUNCI: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 4222 / Admissió a tràmit i tramesa a la CT: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del parlamento

Munia Fernández-Jordán Celorio, 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.
De conformidad a la información disponible a través de la web «Trenscat.cat»,
se encuentra en curso el estudio informativo de construcción de una nueva estación
entre los términos municipales de Rubí y Les Fonts, en el Polígono Industrial de La
Llana.
La nueva estación, cuya solicitud se ha pedido por unanimidad del Pleno de Rubí
en el año 2016, se ubicaría en la Calle Castell del polígono industrial de La Llana,
una zona muy cercana tanto a Rubí como a Les Fonts, con una doble función, por
un lado evitar que los residentes de los barrios próximos a la Llana y a las urbanizaciones del nordeste de la ciudad atraviesen la misma con su vehículo privado para ir
a la estación actual y por otro dotar de una nueva centralidad a la ciudad.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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– Tal y como se contempla en el Plan Director de Infraestructuras 2011-2020,
¿está prevista su construcción? En el supuesto de ser así, ¿en qué fase se encuentra
dicho proyecto?
Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del
trencament d’un mur del dipòsit de salmorra del polígon Illa Sud,
de Sallent (Bages)
314-01406/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– Quins són els motius del trencament d’un dels murs del dipòsit de recollida de
Salmorra del Polígon Illa Sud de Sallent?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el trencament
d’un mur del dipòsit de salmorra del polígon Illa Sud, de Sallent
(Bages), ha afectat la qualitat de l’aigua
314-01407/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
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El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– Va afectar el trencament del mur del dipòsit de Salmorra a la qualitat de l’aigua
de boca dels municipis propers?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el comunicat del
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya sobre l’afectació de la
qualitat de l’aigua del Llobregat
314-01408/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– Per quin motiu el CECAT emet un primer comunicat dient que es poden produir afectacions en la qualitat de l’aigua del Riu Llobregat? Disposava d’anàlisis
pròpies?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre
el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i l’Agència Catalana
de l’Aigua arran del trencament d’un mur del dipòsit de salmorra del
polígon Illa Sud, de Sallent (Bages)
314-01409/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– Quina ha estat la coordinació entre el CECAT i l’Agència Catalana de l’Aigua?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de
les anàlisis de l’aigua del Llobregat entre Sallent i Abrera fetes per
l’Agència Catalana de l’Aigua
314-01410/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– Quins han estat els resultats concrets de les anàlisis de l’aigua que ha realitzat
l’Agència Catalana de l’Aigua entre Sallent i Abrera?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions en la
fauna i la flora del Llobregat pel trencament d’un mur del dipòsit de
salmorra del polígon Illa Sud, de Sallent (Bages)
314-01411/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– S’ha produït alguna afectació sobre la fauna i la flora del riu Llobregat a causa
d’aquest abocament?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que
l’Agència Catalana de l’Aigua fa del manteniment del col·lector de
salmorra del Llobregat
314-01412/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– Quin seguiment fa l’Agència Catalana de l’Aigua del manteniment del col·lector de salmorres que porta l’aigua fins al mar?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una
investigació relativa al manteniment que Sorigué feia del dipòsit de
salmorra de la mina de Sallent (Bages)
314-01413/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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 Par3.25.15. Preguntes per escrit
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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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– Quina ha estat la inversió de l’empresa Sorigué en el col·lector de salmorra en
els darrers anys per al seu manteniment?
– Ha obert la Generalitat una investigació per conèixer si l’empresa feia un correcte manteniment del dipòsit? En cas contrari té pensat imposar sancions a l’empresa?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fuites del
col·lector de salmorra del Llobregat els darrers tres anys
314-01414/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– S’han produït fuites en el col·lector de Salmorra al llarg dels 120 km de longitud en els darrers 3 anys? En cas informatiu en quins punts?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels dipòsits
de salmorra de Cardona i Súria (Bages)
314-01415/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– Quin és l’estat dels dipòsits de Salmorra de Cardona (2) i Súria (1)? Existeix
risc de trencament d’aquets dipòsits?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del
nou col·lector de salmorra del Llobregat
314-01416/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– En quina situació es troba la construcció del nou col·lector de salmorres? Quina
es la previsió d’entrada en funcionament?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució del
Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01417/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 3838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 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.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
L’alcalde de Reus i el conseller de Salut van signar l’octubre de 2017 el Protocol
d’intencions regulador de les bases per a la constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus, anunciant la intenció que la constitució efectiva d’aquest
nou Consorci es fes abans de l’1 de gener de 2018.
– En quin punt està aquest compromís?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte
d’estatuts del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus
(Baix Camp)
314-01418/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 3839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 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.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
L’alcalde de Reus i el conseller de Salut van signar l’octubre de 2017 el Protocol
d’intencions regulador de les bases per a la constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus, anunciant la intenció que la constitució efectiva d’aquest
nou Consorci es fes abans de l’1 de gener de 2018.
– Existeix ja un projecte d’estatuts del nou consorci?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un
projecte de transició assistencial, econòmica i jurídica per a la
constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus
(Baix Camp)
314-01419/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 3840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 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.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
L’alcalde de Reus i el conseller de Salut van signar l’octubre de 2017 el Protocol
d’intencions regulador de les bases per a la constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus, anunciant la intenció que la constitució efectiva d’aquest
nou Consorci es fes abans de l’1 de gener de 2018.
– Existeix ja un projecte de transició a nivell assistencial, econòmic i jurídic?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per
a la constitució efectiva del Consorci Hospital Universitari Sant Joan
de Reus (Baix Camp)
314-01420/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 3841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 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.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
L’alcalde de Reus i el conseller de Salut van signar l’octubre de 2017 el Protocol
d’intencions regulador de les bases per a la constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus, anunciant la intenció que la constitució efectiva d’aquest
nou Consorci es fes abans de l’1 de gener de 2018.
– Per quan és prevista l’aprovació de tots aquests tràmits i documents per part
dels òrgans pertinents i per quan és prevista la constitució efectiva del nou consorci?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de
la cartera de serveis de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp),
i la preservació de l’acreditació de centre universitari pel Consorci
Hospital Universitari Sant Joan
314-01421/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 3842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 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.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
L’alcalde de Reus i el conseller de Salut van signar l’octubre de 2017 el Protocol
d’intencions regulador de les bases per a la constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus, anunciant la intenció que la constitució efectiva d’aquest
nou Consorci es fes abans de l’1 de gener de 2018.
– Com es preveu complir, amb aquest nou consorci, amb l’objectiu expressat
de garantir el manteniment de l’actual cartera de serveis de l’Hospital Sant Joan i
a intensificar-la, alhora que a preservar l’acreditació com a centre universitari i de
formació MIR?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida
pressupostària prevista per a la creació del Consorci Hospital
Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01422/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 3843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 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.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
L’alcalde de Reus i el conseller de Salut van signar l’octubre de 2017 el Protocol
d’intencions regulador de les bases per a la constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus, anunciant la intenció que la constitució efectiva d’aquest
nou Consorci es fes abans de l’1 de gener de 2018.
– Quina partida pressupostària hi ha prevista destinar a la creació d’aquest nou
Consorci per a garantir la subrogació de tot el personal, els objectius de mantenir i
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millorar els serveis existents i, alhora, la cobertura del dèficit econòmic acumulat
als comptes de l’Hospital de Sant Joan?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dèficit econòmic
acumulat per l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-01423/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 3844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 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.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
L’alcalde de Reus i el conseller de Salut van signar l’octubre de 2017 el Protocol
d’intencions regulador de les bases per a la constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus, anunciant la intenció que la constitució efectiva d’aquest
nou Consorci es fes abans de l’1 de gener de 2018.
– Quina és la quantitat del dèficit econòmic acumulat als comptes de l’Hospital
de Sant Joan a data d’avui?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del
Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp) en el
mapa sanitari de la regió del Camp de Tarragona
314-01424/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 3845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 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.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
L’alcalde de Reus i el conseller de Salut van signar l’octubre de 2017 el Protocol
d’intencions regulador de les bases per a la constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus, anunciant la intenció que la constitució efectiva d’aquest
nou Consorci es fes abans de l’1 de gener de 2018.
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– Quins efectes tindrà aquest nou Consorci en el mapa sanitari de la regió sanitària del Camp de Tarragona?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a garantir la seguretat a Barcelona
314-01425/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Atès que el balanç de fets delictius coneguts fet públic pel Departament d’Interior
l’any 2017 reflexa un augment del 4,18% al conjunt de Catalunya.
Atès que les xifres de fets delictius augmenten a 6 de les 9 regions policials.
Atès que l’augment és més significatiu a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona (RPMB), amb un augment del 7,47%.
Atès que l’augment dels furts a la RPMB va ser d’un 9,08%.
Atesa la propera temporada d’estiu i el previsible augment del turisme
Atès el conveni marc de coordinació en matèria de seguretat pública i policia signat el 2005 entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, i la distribució competencial que estableix entre Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Urbana.
Atès l’esforç de l’Ajuntament de Barcelona en reforçar la plantilla de la Guàrdia
Urbana i a reforçar els serveis extraordinaris amb prop de 12 milions d’euros anuals.
– Quines són les mesures previstes pel Govern de la Generalitat per tal de garantir la seguretat a la ciutat de Barcelona?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius
dels Mossos d’Esquadra destinats a Barcelona
314-01426/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
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Atès que el balanç de fets delictius coneguts fet públic pel Departament d’Interior l’any 2017 reflexa un augment del 4,18% al conjunt de Catalunya.
Atès que les xifres de fets delictius augmenten a 6 de les 9 regions policials.
Atès que l’augment és més significatiu a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona (RPMB), amb un augment del 7,47%.
Atès que l’augment dels furts a la RPMB va ser d’un 9,08%.
Atesa la propera temporada d’estiu i el previsible augment del turisme
Atès el conveni marc de coordinació en matèria de seguretat pública i policia signat el 2005 entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, i la distribució competencial que estableix entre Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Urbana.
Atès l’esforç de l’Ajuntament de Barcelona en reforçar la plantilla de la Guàrdia
Urbana i a reforçar els serveis extraordinaris amb prop de 12 milions d’euros anuals.
– Quants efectius del cos de Mossos d’Esquadra té destinat el Departament d’Interior a la ciutat de Barcelona? Detallar per districtes i unitats.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar la dotació policial a Barcelona
314-01427/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Atès que el balanç de fets delictius coneguts fet públic pel Departament d’Interior l’any 2017 reflexa un augment del 4,18% al conjunt de Catalunya.
Atès que les xifres de fets delictius augmenten a 6 de les 9 regions policials.
Atès que l’augment és més significatiu a la regió policial metropolitana de Barcelona (RPMB), amb un augment del 7,47%.
Atès que l’augment dels furts a la RPMB va ser d’un 9,08%.
Atesa la propera temporada d’estiu i el previsible augment del turisme
Atès el conveni marc de coordinació en matèria de seguretat pública i policia signat el 2005 entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, i la distribució competencial que estableix entre Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Urbana.
Atès l’esforç de l’Ajuntament de Barcelona en reforçar la plantilla de la Guàrdia
Urbana i a reforçar els serveis extraordinaris amb prop de 12 milions d’euros anuals.
– Té previst el Govern destinar més recursos policials a la ciutat de Barcelona
atès el balanç de fets delictius coneguts a la regió policial metropolitana de Barcelona?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’hores extraordinàries de mossos d’esquadra destinades a serveis
extraordinaris a la regió policial metropolitana de Barcelona
314-01428/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Atès que el balanç de fets delictius coneguts fet públic pel Departament d’Interior l’any 2017 reflexa un augment del 4,18% al conjunt de Catalunya.
Atès que les xifres de fets delictius augmenten a 6 de les 9 regions policials.
Atès que l’augment és més significatiu a la regió policial metropolitana de Barcelona (RPMB), amb un augment del 7,47%.
Atès que l’augment dels furts a la RPMB va ser d’un 9,08%.
Atesa la propera temporada d’estiu i el previsible augment del turisme
Atès el conveni marc de coordinació en matèria de seguretat pública i policia signat el 2005 entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, i la distribució competencial que estableix entre Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Urbana.
Atès l’esforç de l’Ajuntament de Barcelona en reforçar la plantilla de la Guàrdia Urbana i a reforçar els serveis extraordinaris amb prop de 12 milions d’Euros
anuals.
– Quantes hores extres va destinar el Govern de la Generalitat el 2017 i quina
previsió té pel 2018 per reforçar els serveis extraordinaris de Mossos d’Esquadra a
la RPMB?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes d’increment de la seguretat per al turisme
314-01429/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Atès que el balanç de fets delictius coneguts fet públic pel Departament d’Interior l’any 2017 reflexa un augment del 4,18% al conjunt de Catalunya.
Atès que les xifres de fets delictius augmenten a 6 de les 9 regions policials.
Atès que l’augment és més significatiu a la regió policial metropolitana de Barcelona (RPMB), amb un augment del 7,47%.
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Atès que l’augment dels furts a la RPMB va ser d’un 9,08%.
Atesa la propera temporada d’estiu i el previsible augment del turisme
Atès el conveni marc de coordinació en matèria de seguretat pública i policia signat el 2005 entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, i la distribució competencial que estableix entre Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Urbana.
Atès l’esforç de l’Ajuntament de Barcelona en reforçar la plantilla de la Guàrdia
Urbana i a reforçar els serveis extraordinaris amb prop de 12 milions d’euros anuals.
– Quines mesures d’increment de la seguretat per al turisme té previst adoptar
el Govern?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atac a un comboi
del metro a l’estació de Catalunya el 5 de maig
314-01430/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Atesos els fets ocorreguts la matinada del passat 5 de maig contra un convoi del
Metro de Barcelona situat a l’estació de Plaça Catalunya.
Atès que a l’interior es trobaven treballadors, que van ser agredits per diverses
persones.
Atesos d’altres fets similars ocorreguts recentment a les instal·lacions del metro.
Atès que el Govern de la Generalitat va crear l’any 2011 la Comissaria General
de Mobilitat dins de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
Atès que aquesta Comissaria inclou l’àrea de seguretat del transport metropolità.
Atès el repartiment competencial entre les policies que depenen dels Ajuntaments i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra previst en les lleis 16/1991,
10/1994, 4/2003 i altra normativa vigent.
Atès que aquest fenomen té abast metropolità i depassa l’àmbit municipal de
Barcelona.
– Quin és el capteniment del Govern en relació a aquests episodis?
Palau del Parlament, 29 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
previstes per a garantir la seguretat als transports públics de l’àrea
metropolitana de Barcelona
314-01431/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Atesos els fets ocorreguts la matinada del passat 5 de maig contra un convoi del
Metro de Barcelona situat a l’estació de Plaça Catalunya.
Atès que a l’interior es trobaven treballadors, que van ser agredits per diverses
persones.
Atesos d’altres fets similars ocorreguts recentment a les instal·lacions del metro.
Atès que el Govern de la Generalitat va crear l’any 2011 la Comissaria General
de Mobilitat dins de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
Atès que aquesta Comissaria inclou l’àrea de seguretat del transport metropolità.
Atès el repartiment competencial entre les policies que depenen dels Ajuntaments i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra previst en les lleis 16/1991,
10/1994, 4/2003 i altra normativa vigent.
Atès que aquest fenomen té abast metropolità i depassa l’àmbit municipal de
Barcelona.
– Quines mesures té previst endegar el Govern de la Generalitat per reforçar la
prevenció de possibles conductes vandàliques i garantir la seguretat dels usuaris i
dels treballadors dels transports públics de Barcelona i de la seva Àrea Metropolitana?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
previstes en l’àmbit de la seguretat en col·laboració amb Transports
Metropolitans de Barcelona
314-01432/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Atesos els fets ocorreguts la matinada del passat 5 de maig contra un convoi del
Metro de Barcelona situat a l’estació de Plaça Catalunya.
Atès que a l’interior es trobaven treballadors, que van ser agredits per diverses
persones.
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Atesos d’altres fets similars ocorreguts recentment a les instal·lacions del metro.
Atès que el Govern de la Generalitat va crear l’any 2011 la Comissaria General
de Mobilitat dins de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
Atès que aquesta Comissaria inclou l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità.
Atès el repartiment competencial entre les policies que depenen dels Ajuntaments i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra previst en les lleis 16/1991,
10/1994, 4/2003 i altra normativa vigent.
Atès que aquest fenomen té abast metropolità i depassa l’àmbit municipal de
Barcelona.
– Quines actuacions de col·laboració amb els responsables de TMB té previst endegar en l’àmbit de seguretat el Govern de la Generalitat?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament
de l’àrea de seguretat del transport metropolità de Barcelona
314-01433/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Atesos els fets ocorreguts la matinada del passat 5 de maig contra un convoi del
Metro de Barcelona situat a l’estació de Plaça Catalunya.
Atès que a l’interior es trobaven treballadors, que van ser agredits per diverses
persones.
Atesos d’altres fets similars ocorreguts recentment a les instal·lacions del metro.
Atès que el Govern de la Generalitat va crear l’any 2011 la Comissaria General
de Mobilitat dins de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
Atès que aquesta Comissaria inclou l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità.
Atès el repartiment competencial entre les policies que depenen dels Ajuntaments i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra previst en les lleis 16/1991,
10/1994, 4/2003 i altra normativa vigent.
Atès que aquest fenomen té abast metropolità i depassa l’àmbit municipal de
Barcelona.
– Quin balanç fa el Govern del funcionament de l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van encarregar
els informes per a redactar un projecte de llei de salut
314-01434/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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 resposta escrita.
Durant l’XI Legislatura el conseller de Salut va informar en seu parlamentària
que per començar a elaborar un projecte d’una nova Llei de Salut encarregaria tres
informes o llibres blancs. A més, el president de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra,
va dir en el seu programa de govern que faria una nova llei de salut.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Es van encarregar els informes que va anunciar el conseller de Salut la passada
legislatura per la redacció d’un nou projecte de Llei de Salut?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones a qui
el conseller de Salut va encarregar els informes per a redactar un
projecte de llei de salut
314-01435/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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 resposta escrita.
Durant l’XI Legislatura el conseller de Salut va informar en seu parlamentària
que per començar a elaborar un projecte d’una nova Llei de Salut encarregaria tres
informes o llibres blancs. A més, el president de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra,
va dir en el seu programa de govern que faria una nova llei de salut.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– A qui li va encarregar el conseller de Salut la redacció d’aquests informes?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels treballs
encarregats pel conseller de Salut per a la redacció d’un projecte de
llei de salut
314-01436/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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 resposta escrita.
Durant l’XI Legislatura el conseller de Salut va informar en seu parlamentària
que per començar a elaborar un projecte d’una nova Llei de Salut encarregaria tres
informes o llibres blancs. A més, el president de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra,
va dir en el seu programa de govern que faria una nova llei de salut.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En quin estat es troben els treballs encarregats pel conseller de Salut la passada
legislatura en relació a la redacció d’un nou projecte de llei de salut?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la
redacció dels informes per a fer un projecte de llei de salut
encarregats pel conseller de Salut
314-01437/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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 resposta escrita.
Durant l’XI Legislatura el conseller de Salut va informar en seu parlamentària
que per començar a elaborar un projecte d’una nova Llei de Salut encarregaria tres
informes o llibres blancs. A més, el president de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra,
va dir en el seu programa de govern que faria una nova llei de salut.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin cost ha tingut la redacció d’aquests informes?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els informes per
a fer un projecte de llei de salut encarregats pel conseller de Salut
seran útils per a la nova llei anunciada pel president de la Generalitat
314-01438/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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 resposta escrita.
Durant l’XI Legislatura el conseller de Salut va informar en seu parlamentària
que per començar a elaborar un projecte d’una nova Llei de Salut encarregaria tres
informes o llibres blancs. A més, el president de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra,
va dir en el seu programa de govern que faria una nova llei de salut.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Els informes encarregats pel conseller de Salut durant l’XI Legislatura seran
d’utilitat pel nou anunci de llei que va fer el president de la Generalitat?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es
van publicar els informes per a fer un projecte de llei de salut
encarregats pel conseller de Salut
314-01439/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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 resposta escrita.
Durant l’XI Legislatura el conseller de Salut va informar en seu parlamentària
que per començar a elaborar un projecte d’una nova Llei de Salut encarregaria tres
informes o llibres blancs. A més, el president de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra,
va dir en el seu programa de govern que faria una nova llei de salut.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En cas de que aquests informes ja estiguin fets, on es troben publicats?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits
en la preinscripció per a assignar plaça als alumnes per al curs 20182019
314-01440/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s’han quedat sense una plaça a l’escola pública del seu barri a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 2 d’ells amb necessitats
educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es vulneri el
dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. I Sants
i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afectades per l’escassetat de
places públiques. L’article 7 del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procediment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que la proximitat del domicili de l’alumnat és un criteri prioritari en la seva admissió. A més, l’article 157.1.a)
de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de
25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. La Llei
d’educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament
per atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quins criteris s’han utilitzat en el procés de preinscripció per l’assignació de
l’alumnat per al proper curs 2018-2019? S’han utilitzat el criteri de proximitat del
domicili i la ràtio màxima de 25 alumnes per aula?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places
públiques i concertades per a educació infantil, primària i secundària
ofertes per al curs 2018-2019
314-01441/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s’han quedat sense una plaça a l’escola pública del seu barri a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 2 d’ells amb necessitats
educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es vulneri el
dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. I Sants
i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afectades per l’escassetat de
places públiques. L’article 7 del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procedi3.25.15. Preguntes per escrit
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ment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que la proximitat del domicili de l’alumnat és un criteri prioritari en la seva admissió. A més, l’article 157.1.a)
de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de
25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. La Llei
d’educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament
per atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes places públiques i concertades s’han ofertat a Catalunya per al proper
curs 2018-2019 per a infantil, primària i secundària? Per quants alumnes? (Desglossar les dades per etapa educativa, municipis i a Barcelona per zones educatives)
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que
tots els alumnes tindran plaça en una escola o un institut públics
pròxims a llur domicili el curs 2018-2019
314-01442/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s’han quedat sense una plaça a l’escola pública del seu barri a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 2 d’ells amb necessitats
educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es vulneri el
dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. I Sants
i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afectades per l’escassetat de
places públiques. L’article 7 del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procediment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que la proximitat del domicili de l’alumnat és un criteri prioritari en la seva admissió. A més, l’article 157.1.a)
de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de
25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. La Llei
d’educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament
per atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Pot garantir el Departament d’Ensenyament que tot l’alumnat que ha sol·licitat
plaça a una escola o institut públic tindrà plaça en un centre públic de proximitat?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que s’han quedat sense plaça pública de P3 en un centre pròxim a
llur domicili per al curs 2018-2019
314-01443/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s’han quedat sense una plaça a l’escola pública del seu barri a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 2 d’ells amb necessitats
educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es vulneri el
dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. I Sants
i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afectades per l’escassetat de
places públiques. L’article 7 del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procediment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que la proximitat del domicili de l’alumnat és un criteri prioritari en la seva admissió. A més, l’article 157.1.a)
de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de
25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. La Llei
d’educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament
per atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants alumnes s’han quedat sense una plaça pública de P3 propera al seu domicili per al proper curs 2018-2019? (Desglossar les dades per municipis i a Barcelona per zones educatives)
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que s’han quedat sense plaça pública de primer d’ESO en un centre
pròxim a llur domicili per al curs 2018-2019
314-01444/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s’han quedat sense una plaça a l’escola pública del seu barri a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 2 d’ells amb necessitats
educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es vulneri el
dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. I Sants
i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afectades per l’escassetat de
places públiques. L’article 7 del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procedi3.25.15. Preguntes per escrit
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ment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que la proximitat del domicili de l’alumnat és un criteri prioritari en la seva admissió. A més, l’article 157.1.a)
de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de
25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. La Llei
d’educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament
per atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants alumnes s’han quedat sense una plaça pública de 1er d’ESO propera al
seu domicili per al proper curs 2018-2019? (Desglossar les dades per municipis i a
Barcelona per zones educatives)
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
de P3 assignats a centres concertats per manca de places públiques
de proximitat el curs 2018-2019
314-01445/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s’han quedat sense una plaça a l’escola pública del seu barri a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 2 d’ells amb necessitats
educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es vulneri el
dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. I Sants
i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afectades per l’escassetat de
places públiques. L’article 7 del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procediment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que la proximitat del domicili de l’alumnat és un criteri prioritari en la seva admissió. A més, l’article 157.1.a)
de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de
25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. La Llei
d’educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament
per atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el nombre d’alumnat que malgrat haver optat a places públiques de P3
finalment serà assignat a centres concertats per manca de places públiques de proximitat? (Desglossar les dades per municipis i a Barcelona per zones educatives)
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

3.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
de primer d’ESO assignats a centres concertats per manca de places
públiques de proximitat el curs 2018-2019
314-01446/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s’han quedat sense una plaça a l’escola pública del seu barri a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 2 d’ells amb necessitats
educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es vulneri el
dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. I Sants
i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afectades per l’escassetat de
places públiques. L’article 7 del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procediment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que la proximitat del domicili de l’alumnat és un criteri prioritari en la seva admissió. A més, l’article 157.1.a)
de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de
25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. La Llei
d’educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament
per atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el nombre d’alumnat que malgrat haver optat a places públiques de 1er
d’ESO finalment serà assignat a centres concertats per manca de places públiques de
proximitat? (Desglossar les dades per municipis i a Barcelona per zones educatives)
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions que
es dona a les famílies que s’han quedat sense plaça pública de
proximitat el curs 2018-2019
314-01447/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s’han quedat sense una plaça a l’escola pública del seu barri a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 2 d’ells amb necessitats
educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es vulneri el
dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. I Sants
i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afectades per l’escassetat de
places públiques. L’article 7 del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procedi3.25.15. Preguntes per escrit
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ment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que la proximitat del domicili de l’alumnat és un criteri prioritari en la seva admissió. A més, l’article 157.1.a)
de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de
25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. La Llei
d’educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament
per atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines opcions es dona a les famílies que, després d’haver realitzat l’assignació
de places, s’han quedat sense una plaça pública que sigui propera al seu domicili?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
famílies a què els han assignat alguna de les places que van demanar
en la preinscripció per al curs 2018-2019
314-01448/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s’han quedat sense una plaça a l’escola pública del seu barri a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 2 d’ells amb necessitats
educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es vulneri el
dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. I Sants
i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afectades per l’escassetat de
places públiques. L’article 7 del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procediment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que la proximitat del domicili de l’alumnat és un criteri prioritari en la seva admissió. A més, l’article 157.1.a)
de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de
25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. La Llei
d’educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament
per atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes famílies han estat assignades en alguna de les opcions que van emplenar en la preinscripció? (Desglossar les dades per ordre d’opcions i definint també
els percentatges)
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
sol·licituds de matrícula que no han obtingut cap assignació de
plaça per al curs 2018-2019
314-01449/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s’han quedat sense una plaça a l’escola pública del seu barri a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, 2 d’ells amb necessitats
educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es vulneri el
dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. I Sants
i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afectades per l’escassetat de
places públiques. L’article 7 del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procediment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que la proximitat del domicili de l’alumnat és un criteri prioritari en la seva admissió. A més, l’article 157.1.a)
de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de
25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. La Llei
d’educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament
per atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes sol·licituds de matrícula no han obtingut cap assignació per al proper
curs 2018-2019?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
reunions amb l’Ajuntament de Sabadell sobre la situació dels
habitatges del barri dels Merinals
314-01450/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 3907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, 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.
El barrio de los Merinales de Sabadell se empezó a construir en 1956, en el marco de la promoción de vivienda colectiva impulsada por la Obra Social del Hogar,
dependiente del Instituto Nacional de la Vivienda, con la colaboración del Ayuntamiento de Sabadell. Las viviendas fueron construidas para familias trabajadoras con
bajos ingresos, que accedieron a ellas en un régimen de venta protegida. La urgencia
por construir vivienda de forma masiva hizo que las dimensiones interiores de las
viviendas existentes en esos edificios no cumplan con los estándares de habitabilidad actuales y que su calidad constructiva sea baja, provocando que en estos mo3.25.15. Preguntes per escrit
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mentos presenten algunas deficiencias de carácter estructural que preocupan a los
vecinos que viven en ellas.
Siendo conscientes de que estas viviendas perdieron la calificación de viviendas
protegidas entre 1990 y 1997, la administración pública y concretamente el gobierno
autonómico – como heredero administrativo de la responsabilidad de esos edificios
a través de Adigsa, primero, y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, después –
no deberían desentenderse de la situación urbanística y social en la que se encuentran esos edificios y sus habitantes. Además, la Ley 2/2004, de mejora de áreas urbanas y ciudades, define como áreas urbanas de atención especial aquellas áreas
urbanas geográficamente diferenciables, mayoritariamente destinadas a viviendas
habituales, que se pueden encontrar, si no se actúa, en situación de regresión urbanística, como la degradación progresiva de la edificación, de las redes viarias, de
saneamiento y del espacio público. Unos problemas que pueden, además, confluir
con otros de carácter económico o social y que, por tanto, merecen ser atendidos con
interés especial, siendo este el caso del barrio de los Merinales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuántas reuniones se han celebrado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de
Sabadell para abordar la situación en la que se encuentran los vecinos de las viviendas de los Merinales de Sabadell? ¿Cuáles han sido los acuerdos tomados entre ambas administraciones para dar solución a los problemas creados como consecuencia
de los problemas constructivos de esas viviendas?
Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet cap
reunió amb els veïns del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès
Occidental), sobre la situació de llurs habitatges
314-01451/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 3908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, 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.
El barrio de los Merinales de Sabadell se empezó a construir en 1956, en el marco de la promoción de vivienda colectiva impulsada por la Obra Social del Hogar,
dependiente del Instituto Nacional de la Vivienda, con la colaboración del Ayuntamiento de Sabadell. Las viviendas fueron construidas para familias trabajadoras con
bajos ingresos, que accedieron a ellas en un régimen de venta protegida. La urgencia
por construir vivienda de forma masiva hizo que las dimensiones interiores de las
viviendas existentes en esos edificios no cumplan con los estándares de habitabilidad actuales y que su calidad constructiva sea baja, provocando que en estos momentos presenten algunas deficiencias de carácter estructural que preocupan a los
vecinos que viven en ellas.
Siendo conscientes de que estas viviendas perdieron la calificación de viviendas
protegidas entre 1990 y 1997, la administración pública y concretamente el gobierno
autonómico – como heredero administrativo de la responsabilidad de esos edificios
a través de Adigsa, primero, y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, después –
no deberían desentenderse de la situación urbanística y social en la que se encuentran esos edificios y sus habitantes. Además, la Ley 2/2004, de mejora de áreas ur3.25.15. Preguntes per escrit
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banas y ciudades, define como áreas urbanas de atención especial aquellas áreas
urbanas geográficamente diferenciables, mayoritariamente destinadas a viviendas
habituales, que se pueden encontrar, si no se actúa, en situación de regresión urbanística, como la degradación progresiva de la edificación, de las redes viarias, de
saneamiento y del espacio público. Unos problemas que pueden, además, confluir
con otros de carácter económico o social y que, por tanto, merecen ser atendidos con
interés especial, siendo este el caso del barrio de los Merinales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Se ha realizado alguna reunión entre responsables de la Generalitat y los vecinos de las viviendas de los Merinales de Sabadell?
Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge
d’habitatges procedents d’Adigsa del barri dels Merinals, de Sabadell
(Vallès Occidental), que han presentat problemes constructius
314-01452/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 3909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, 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.
El barrio de los Merinales de Sabadell se empezó a construir en 1956, en el marco de la promoción de vivienda colectiva impulsada por la Obra Social del Hogar,
dependiente del Instituto Nacional de la Vivienda, con la colaboración del Ayuntamiento de Sabadell. Las viviendas fueron construidas para familias trabajadoras con
bajos ingresos, que accedieron a ellas en un régimen de venta protegida. La urgencia
por construir vivienda de forma masiva hizo que las dimensiones interiores de las
viviendas existentes en esos edificios no cumplan con los estándares de habitabilidad actuales y que su calidad constructiva sea baja, provocando que en estos momentos presenten algunas deficiencias de carácter estructural que preocupan a los
vecinos que viven en ellas.
Siendo conscientes de que estas viviendas perdieron la calificación de viviendas
protegidas entre 1990 y 1997, la administración pública y concretamente el gobierno
autonómico – como heredero administrativo de la responsabilidad de esos edificios
a través de Adigsa, primero, y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, después –
no deberían desentenderse de la situación urbanística y social en la que se encuentran esos edificios y sus habitantes. Además, la ley 2/2004, de mejora de barrios,
define como áreas urbanas de atención especial aquellas áreas urbanas geográficamente diferenciables, mayoritariamente destinadas a viviendas habituales, que se
pueden encontrar, si no se actúa, en situación de regresión urbanística, como la degradación progresiva de la edificación, de las redes viarias, de saneamiento y del
espacio público. Unos problemas que pueden, además, confluir con otros de carácter económico o social y que, por tanto, merecen ser atendidos con interés especial,
siendo este el caso del barrio de los Merinales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
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– ¿Qué porcentaje de viviendas procedentes de Adigsa han presentado problemas constructivos a lo largo de los últimos 20 años? ¿Cuáles han sido las distintas
soluciones a esos problemas que ha ofrecido la Generalitat a lo largo de ese tiempo?
Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre
la capacitat de l’Hospital d’Olot (Garrotxa) i la seva població de
referència
314-01453/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació entre la capacitat de l’Hospital d’Olot i la seva població de
referència?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tinguts
en compte per a dimensionar l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
314-01454/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Quins van ser els criteris que es van tenir en compte a l’hora de dimensionar
l’Hospital d’Olot?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si funcionen tots els
serveis de l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
314-01455/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Actualment, estan en marxa tots els serveis de l’Hospital d’Olot? En cas negatiu, quins serveis no estan encara en marxa? Per quins motius?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
314-01456/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Quin és l’índex d’ocupació de l’Hospital d’Olot?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de
selecció del gerent de l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
314-01457/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, 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.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Quins criteris de selecció es van portar a terme per escollir l’actual gerent de
l’Hospital d’Olot?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases del
concurs de selecció del gerent de l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
314-01458/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Quines són les bases del concurs de selecció de l’actual gerent de l’Hospital
d’Olot? On es van publicar aquestes bases?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de les
darreres inspeccions de treball a les empreses dels serveis de terra
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01459/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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.
El passat diumenge 27 de maig es va produïr un accident laboral de molta gravetat a les instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport de Barcelona - el Prat.
L’accident es va produir quan un carretó amb una plataforma de càrrega giratòria es va activar i va atrapar dos treballadors, a l’alçada de les cames, amb les barres
metàl·liques de la Terminal de Càrrega.
Un dels treballadors de l’empresa Swissport, pel qual els metges van arribar a
témer per la seva vida, ha patit l’amputació d’una cama i pot patir el mateix a l’altre
extremitat. Un segon treballador d’una altra empresa de hàndling que treballa a l’aeroport, ha patit una fractura de tíbia i peroné en una de les cames.
La Inspecció de Treball ha anunciat que revisarà aquest dimarts 29 de maig les
instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport del Prat, mentre que els treballadors feia temps que denunciaven a les empreses afectades les deficients condicions de treball en què es fa la manipulació de materials i productes pesants.
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Tenint en compte aquest succés i davant la denúncia del sindicat Comissions
Obreres sobre els recursos materials molt envellits, fins i tot de més de 20 anys, amb
el que treballen les empreses de hàndling a l’aeroport de Barcelona - el Prat, que es
deu al traspàs de material i maquinària entre antigues i noves adjudicacions,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quan es van realitzar les darreres inspeccions de treball a les empreses de handling que treballen a l’Aeroport de Barcelona - el Prat, tant en operacions de càrrega
de mercaderies com de transport de passatgers, i quines en van ser les seves conclusions?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies
presentades pels treballadors d’empreses dels serveis de terra de
l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01460/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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.
El passat diumenge 27 de maig es va produïr un accident laboral de molta gravetat a les instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport de Barcelona - el Prat.
L’accident es va produir quan un carretó amb una plataforma de càrrega giratòria es va activar i va atrapar dos treballadors, a l’alçada de les cames, amb les barres
metàl·liques de la Terminal de Càrrega.
Un dels treballadors de l’empresa Swissport, pel qual els metges van arribar a
témer per la seva vida, ha patit l’amputació d’una cama i pot patir el mateix a l’altre
extremitat. Un segon treballador d’una altra empresa de hàndling que treballa a l’aeroport, ha patit una fractura de tíbia i peroné en una de les cames.
La Inspecció de Treball ha anunciat que revisarà aquest dimarts 29 de maig les
instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport del Prat, mentre que els treballadors feia temps que denunciaven a les empreses afectades les deficients condicions de treball en què es fa la manipulació de materials i productes pesants.
Tenint en compte aquest succés i davant la denúncia del sindicat Comissions
Obreres sobre els recursos materials molt envellits, fins i tot de més de 20 anys, amb
el que treballen les empreses de hàndling a l’aeroport de Barcelona - el Prat, que es
deu al traspàs de material i maquinària entre antigues i noves adjudicacions,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Tenia coneixement el Departament de Treball sobre les denúncies dels treballadors i treballadores d’empreses de hàndling a l’Aeroport de Barcelona - el Prat en
relació a les seves condicions laborals i al material i maquinària envellit?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pràctica de
transferir material i maquinària envellits entre adjudicacions de
l’empresa Swissport a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01461/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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.
El passat diumenge 27 de maig es va produïr un accident laboral de molta gravetat a les instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport de Barcelona - el Prat.
L’accident es va produir quan un carretó amb una plataforma de càrrega giratòria es va activar i va atrapar dos treballadors, a l’alçada de les cames, amb les barres
metàl·liques de la Terminal de Càrrega.
Un dels treballadors de l’empresa Swissport, pel qual els metges van arribar a
témer per la seva vida, ha patit l’amputació d’una cama i pot patir el mateix a l’altre
extremitat. Un segon treballador d’una altra empresa de hàndling que treballa a l’aeroport, ha patit una fractura de tíbia i peroné en una de les cames.
La Inspecció de Treball ha anunciat que revisarà aquest dimarts 29 de maig les
instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport del Prat, mentre que els treballadors feia temps que denunciaven a les empreses afectades les deficients condicions de treball en què es fa la manipulació de materials i productes pesants.
Tenint en compte aquest succés i davant la denúncia del sindicat Comissions
Obreres sobre els recursos materials molt envellits, fins i tot de més de 20 anys, amb
el que treballen les empreses de hàndling a l’aeroport de Barcelona - el Prat, que es
deu al traspàs de material i maquinària entre antigues i noves adjudicacions,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Tenia coneixement el Departament de Treball sobre les pràctiques de transferència entre adjudicacions d’aquest material i maquinària envellit, i sobre la no renovació i modernització d’aquesta maquinaria pesant, denunciada en molts casos pels
treballadors i treballadores de l’empresa Swissport?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que
impulsa per a millorar les condicions laborals dels treballadors dels
serveis de terra de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01462/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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.
El passat diumenge 27 de maig es va produïr un accident laboral de molta gravetat a les instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport de Barcelona - el Prat.
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L’accident es va produir quan un carretó amb una plataforma de càrrega giratòria es va activar i va atrapar dos treballadors, a l’alçada de les cames, amb les barres
metàl·liques de la Terminal de Càrrega.
Un dels treballadors de l’empresa Swissport, pel qual els metges van arribar a
témer per la seva vida, ha patit l’amputació d’una cama i pot patir el mateix a l’altre
extremitat. Un segon treballador d’una altra empresa de hàndling que treballa a l’aeroport, ha patit una fractura de tíbia i peroné en una de les cames.
La Inspecció de Treball ha anunciat que revisarà aquest dimarts 29 de maig les
instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport del Prat, mentre que els treballadors feia temps que denunciaven a les empreses afectades les deficients condicions de treball en què es fa la manipulació de materials i productes pesants.
Tenint en compte aquest succés i davant la denúncia del sindicat Comissions
Obreres sobre els recursos materials molt envellits, fins i tot de més de 20 anys, amb
el que treballen les empreses de hàndling a l’aeroport de Barcelona - el Prat, que es
deu al traspàs de material i maquinària entre antigues i noves adjudicacions,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures i actuacions impulsa el Departament de Treball per millorar
les condicions laborals dels treballadors i treballadores de hàndling de l’Aeroport de
Barcelona - el Prat?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’accidents laborals del 2017
314-01463/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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.
El passat diumenge 27 de maig es va produïr un accident laboral de molta gravetat a les instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport de Barcelona - el Prat.
L’accident es va produir quan un carretó amb una plataforma de càrrega giratòria es va activar i va atrapar dos treballadors, a l’alçada de les cames, amb les barres
metàl·liques de la Terminal de Càrrega.
Un dels treballadors de l’empresa Swissport, pel qual els metges van arribar a
témer per la seva vida, ha patit l’amputació d’una cama i pot patir el mateix a l’altre
extremitat. Un segon treballador d’una altra empresa de hàndling que treballa a l’aeroport, ha patit una fractura de tíbia i peroné en una de les cames.
La Inspecció de Treball ha anunciat que revisarà aquest dimarts 29 de maig les
instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport del Prat, mentre que els treballadors feia temps que denunciaven a les empreses afectades les deficients condicions de treball en què es fa la manipulació de materials i productes pesants.
Tenint en compte aquest succés i davant la denúncia del sindicat Comissions
Obreres sobre els recursos materials molt envellits, fins i tot de més de 20 anys, amb
el que treballen les empreses de hàndling a l’aeroport de Barcelona - el Prat, que es
deu al traspàs de material i maquinària entre antigues i noves adjudicacions,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quants accidents laborals van succeïr a Catalunya durant l’any 2017?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades per a reduir el nombre d’accidents laborals el 2018
314-01464/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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.
El passat diumenge 27 de maig es va produïr un accident laboral de molta gravetat a les instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport de Barcelona - el Prat.
L’accident es va produir quan un carretó amb una plataforma de càrrega giratòria es va activar i va atrapar dos treballadors, a l’alçada de les cames, amb les barres
metàl·liques de la Terminal de Càrrega.
Un dels treballadors de l’empresa Swissport, pel qual els metges van arribar a
témer per la seva vida, ha patit l’amputació d’una cama i pot patir el mateix a l’altre
extremitat. Un segon treballador d’una altra empresa de hàndling que treballa a l’aeroport, ha patit una fractura de tíbia i peroné en una de les cames.
La Inspecció de Treball ha anunciat que revisarà aquest dimarts 29 de maig les
instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport del Prat, mentre que els treballadors feia temps que denunciaven a les empreses afectades les deficients condicions de treball en què es fa la manipulació de materials i productes pesants.
Tenint en compte aquest succés i davant la denúncia del sindicat Comissions
Obreres sobre els recursos materials molt envellits, fins i tot de més de 20 anys, amb
el que treballen les empreses de hàndling a l’aeroport de Barcelona - el Prat, que es
deu al traspàs de material i maquinària entre antigues i noves adjudicacions,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures s’han implementat per tractar de reduïr el nombre d’accidents
laborals durant l’any 2018?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si són suficients
les mesures adoptades per a prevenir els riscos laborals dels
treballadors de les empreses dels serveis de terra dels aeroports
314-01465/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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.
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El passat diumenge 27 de maig es va produïr un accident laboral de molta gravetat a les instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport de Barcelona - el Prat.
L’accident es va produir quan un carretó amb una plataforma de càrrega giratòria es va activar i va atrapar dos treballadors, a l’alçada de les cames, amb les barres
metàl·liques de la Terminal de Càrrega.
Un dels treballadors de l’empresa Swissport, pel qual els metges van arribar a
témer per la seva vida, ha patit l’amputació d’una cama i pot patir el mateix a l’altre
extremitat. Un segon treballador d’una altra empresa de hàndling que treballa a l’aeroport, ha patit una fractura de tíbia i peroné en una de les cames.
La Inspecció de Treball ha anunciat que revisarà aquest dimarts 29 de maig les
instal·lacions de la Terminal de Càrrega de l’Aeroport del Prat, mentre que els treballadors feia temps que denunciaven a les empreses afectades les deficients condicions de treball en què es fa la manipulació de materials i productes pesants.
Tenint en compte aquest succés i davant la denúncia del sindicat Comissions
Obreres sobre els recursos materials molt envellits, fins i tot de més de 20 anys, amb
el que treballen les empreses de hàndling a l’aeroport de Barcelona - el Prat, que es
deu al traspàs de material i maquinària entre antigues i noves adjudicacions,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Considera el Govern de la Generalitat que s’estan prenent les mesures correctores necessàries per a que la prevenció de riscos laborals assoleixi els estàndards
mínins exigibles en el cas dels treballadors i treballadores d’empreses de hàndling
als aeroports de Catalunya?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del
servei inoperatiu per a fer denúncies al web dels Mossos d’Esquadra
314-01466/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, 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:
– Perquè la pàgina web de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra manté la possibilitat de formular denuncies a través d’internet quan, des de fa mesos,
aquest servei no és operatiu i la ciutadania que l’utilitza ha de repetir el tràmit presencialment?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repetició
presencial del tràmit per a interposar denúncies als Mossos
d’Esquadra pel fet que no funciona el servei per Internet
314-01467/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, 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:
– El Departament d’Interior és sabedor de que mantenir la possibilitat de formular denuncies a través d’Internet i obligar la ciutadania a repetir el tràmit perjudica
la imatge del Cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i dificulta la
tasca dels i de les membres del Cos, que han de fer front a les raonables queixes de
la ciutadania quan se’ls obliga a repetir el tràmit?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del
temps i de la pressió per als membres del Cos de Mossos d’Esquadra
si el servei de denúncies per internet mitjançant el web funcionés
314-01468/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, 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:
– El Departament d’Interior té consciència de que una bona gestió del servei de
denuncies a través d’internet podria reduir el temps d’espera de la ciutadania a l’hora
de formular-les i faria minvar també la pressió a la qual estan sotmesos i sotmeses
els i les membres del cos que desenvolupen aquestes tasques?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà
d’espera en hores diürnes per a posar una denúncia a la regió
policial Girona
314-01469/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, 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:
– Quin és el temps mitjà d’espera (en hores diürnes) que pateix la ciutadania a
l’hora de formular denuncies a la regió policial Girona?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà
d’espera en hores diürnes per a posar una denúncia a la regió
policial Pirineu Occidental
314-01470/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, 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:
– Quin és el temps mitjà d’espera (en hores diürnes) que pateix la ciutadania a
l’hora de formular denuncies a la regió policial Pirineu Occidental?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà
d’espera en hores diürnes per a posar una denúncia a la regió
policial Ponent
314-01471/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el temps mitjà d’espera (en hores diürnes) que pateix la ciutadania a
l’hora de formular denuncies a la regió policial Ponent?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà
d’espera en hores diürnes per a posar una denúncia a la regió
policial Central
314-01472/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, 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:
– Quin és el temps mitjà d’espera (en hores diürnes) que pateix la ciutadania a
l’hora de formular denuncies a la regió policial Central?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà
d’espera en hores diürnes per a posar una denúncia a la regió
policial Metropolitana Nord
314-01473/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, 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:
– Quin és el temps mitjà d’espera (en hores diürnes) que pateix la ciutadania a
l’hora de formular denuncies a la regió policial Metropolitana Nord?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà
d’espera en hores diürnes per a posar una denúncia a la regió
policial Metropolitana Sud
314-01474/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, 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:
– Quin és el temps mitjà d’espera (en hores diürnes) que pateix la ciutadania a
l’hora de formular denuncies a la regió policial Metropolitana Sud?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà
d’espera en hores diürnes per a posar una denúncia a la regió
policial Metropolitana Barcelona
314-01475/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, 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:
– Quin és el temps mitjà d’espera (en hores diürnes) que pateix la ciutadania a
l’hora de formular denuncies a la regió policial Metropolitana Barcelona?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà
d’espera en hores diürnes per a posar una denúncia a la regió
policial Camp de Tarragona
314-01476/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el temps mitjà d’espera (en hores diürnes) que pateix la ciutadania a
l’hora de formular denuncies a la regió policial Camp de Tarragona?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà
d’espera en hores diürnes per a posar una denúncia a la regió
policial Terres de l’Ebre
314-01477/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, 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:
– Quin és el temps mitjà d’espera (en hores diürnes) que pateix la ciutadania a
l’hora de formular denuncies a la regió policial Terres de l’Ebre?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del
trencament d’un mur del dipòsit de salmorra del polígon Illa Sud, de
Sallent (Bages)
314-01478/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
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– Quins són els costos econòmics d’aquest accident?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció dels
cost econòmic de la reparació del mur del dipòsit de salmorra del
polígon Illa Sud, de Sallent (Bages), i de l’impacte ambiental
314-01479/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
El passat 25 de maig l’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic que s’havia produït el trencament de la bassa de regulació de la salmorra de la mina de Sallent, en
el mateix terme municipal.
La bassa propietat de l’empresa Sorigué té una capacitat de més de 200.000 litres
de salmorra que van abocar-se al riu Llobregat podent d’aquesta manera afectar la
qualitat de l’aigua de riu.
– Qui assumirà els costos econòmics de la reparació del dipòsit de salmorra i
dels impactes ambientals?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les
convocatòries de subvencions per a finalitats socials del 2018
314-01480/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Respecte a les subvencions derivades del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials
que gestionen, en un 80% les comunitat autònomes, quina previsió de calendari té el
Govern per la publicació de la convocatòria de subvencions de 2018?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del
grup de treball per a analitzar el sistema de subvencions derivades
de l’impost sobre la renda de les persones físiques que s’han dut a
terme
314-01481/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Segons l’acord assolit entre el Govern de l’Estat i les comunitats autònomes al
juliol de 2017, s’havia previst la constitució d’un grup de treball per analitzar el sistema de les subvencions de l’IRPF i proposar, si escau, un nou repartiment aplicable
a partir del 2018 en el que Catalunya disposi de més recursos
– Quantes d’aquestes reunions s’han portat a terme? Quin/nes responsables de la
Generalitat hi han assistit? Quins són els acords que s’han pres?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris que
inclourà en la convocatòria de subvencions per a finalitats socials
derivades de l’impost sobre la renda de les persones físiques del
2018
314-01482/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins són els criteris que preveu la Generalitat incloure en la convocatòria de
subvencions del 2018, derivades del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups de treball
sobre violència masclista del Departament de Justícia entre els anys
2016 i 2017
314-01483/12
FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS
Reg. 4201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Durant els anys 2016 i 2017 no s’ha realitzat cap reunió en el si de l’Observatori
Català de la Justícia, i en conseqüència no s’ha confeccionat cap informe ni cap documentació referent aquest organisme.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– S’ha treballat la violència masclista en altres àmbits i/o grups de treball en el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, durant els anys 2016 i 2017?
Si la resposta és afirmativa:
1. Quins grups de treball s’han format?
2. Qui són les persones que integraven aquests grups de treball?
3. En quines dates s’han realitzat les reunions d’aquests grups de treball?
4. Quines conclusions s’han extret de les reunions realitzades?
Es sol·licita una còpia de les actes de les reunions realitzades i dels informes,
amb inclusió de les conclusions.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quota de pantalla
i el nombre d’espectadors del cinema en català entre els anys 2015 i
2017
314-01484/12
FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS
Reg. 4202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament

María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
1. Quina és la quota de pantalla del cinema en català des de l’any 2015 fins al
2017? Es demana desglossament per gènere i per edat de l’espectador (nen/adult).
2. Quin és el nombre d’espectadors del cinema que es fa en català, doblat o subtitulat en aquesta llengua des de l’any 2015 fins al 2017? Es demana desglossament
per gènere i per edat de l’espectador (nen/adult).
La informació la sol·licitem desglossada any per any.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

64

BOPC 96
8 de juny de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les
obres de millorament de la via pública a Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès) sobre el trànsit de les rondes de Barcelona
314-01485/12
FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS
Reg. 4204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Dimas Gragera Velaz, 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:
En la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, actualmente, se están produciendo
obras de mejora de la vía pública en varias de las principales vías de la ciudad (Passeig de la Salzereda, Passeig Llorenç Serra)
Estas obras han provocado grandes retenciones de tráfico en el núcleo urbano,
dificultando la salida y entrada de vehículos en algunos accesos de la ciudad.
1. ¿Tiene constancia el Govern de la Generalitat de que estas obras estén afectando también al tráfico en las rondas (B-10, B-20)?
2. ¿Ha tenido contactos el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet con el
Departament correspondiente de la Generalitat de Catalunya y el Servei Català de
Trànsit, por este asunto?
Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2018
Dimas Gragera Velaz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús dels drets de
rec del pantà de Riudecanyes per a l’abastament d’aigua de beure
314-01486/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Recentment el diari digital delCamp.cat ha publicat la noticia que explica que
alguns ajuntaments del Baix Camp que comptem amb centenars de drets de rec del
Pantà de Riudecanyes els utilitzen o els han utilitzat per abastir aigua de boca. La
Selva del Camp, Castellvell del Camp o Botarell són tres d’aquests pobles que han
anat adquirint drets de rec destinats, en principi, a l’agricultura. Els documents oficials com els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal – Poum – o els Inventaris de
Béns del consistori reflecteixen aquesta realitat malgrat que la concessió per a aigua
de boca de l’Agència Catalana de l’Aigua com de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes de l’aigua de l’embassament es limita a Riudecanyes, Riudoms,
Reus i Salou - Vila-seca.
La distinció entre concessió per a ús de boca i dret de rec no és una simple qüestió administrativa, sinó que també en depèn el preu que es paga. Si el seu destí és
l’ús de boca –com en el cas de Reus, Riudoms, Riudecanyes i Salou - Vila-seca–
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el preu és cinc vegades superior al que paguen els pagesos propietaris d’un títol de
dret de rec, la finalitat del qual és l’agricultura.
Per altra banda la normativa base estableix que no es pot utilitzar per a finalitats industrials l’aigua del pantà de Riudecanyes. Amb tot, des de la Comunitat de
Regants sí que s’admet que tant la Planta de Compostatge de Botarell –que acaba
depenent del Consell Comarcal del Baix Camp– com una empresa agroalimentària
reben aigua de l’embassament, un ús que estaria, segons els seus gestors, autoritzat.
– Té constància l’Agència Catalana de l’Aigua d’aquesta informació publicada al
diari del Camp.cat?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compravenda de
drets del pantà de Riudecanyes (Baix Camp)
314-01487/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Recentment el diari digital delCamp.cat ha publicat la noticia que explica que
alguns ajuntaments del Baix Camp que comptem amb centenars de drets de rec del
Pantà de Riudecanyes els utilitzen o els han utilitzat per abastir aigua de boca. La
Selva del Camp, Castellvell del Camp o Botarell són tres d’aquests pobles que han
anat adquirint drets de rec destinats, en principi, a l’agricultura.
Els documents oficials com els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal – Poum
– o els Inventaris de Béns del consistori reflecteixen aquesta realitat malgrat que la
concessió per a aigua de boca de l’Agència Catalana de l’Aigua com de la Comunitat
de Regants del Pantà de Riudecanyes de l’aigua de l’embassament es limita a Riudecanyes, Riudoms, Reus i Salou - Vila-seca.
La distinció entre concessió per a ús de boca i dret de rec no és una simple qüestió administrativa, sinó que també en depèn el preu que es paga. Si el seu destí és
l’ús de boca –com en el cas de Reus, Riudoms, Riudecanyes i Salou - Vila-seca–
el preu és cinc vegades superior al que paguen els pagesos propietaris d’un títol de
dret de rec, la finalitat del qual és l’agricultura.
Per altra banda la normativa base estableix que no es pot utilitzar per a finalitats industrials l’aigua del pantà de Riudecanyes. Amb tot, des de la Comunitat de
Regants sí que s’admet que tant la Planta de Compostatge de Botarell –que acaba
depenent del Consell Comarcal del Baix Camp– com una empresa agroalimentària
reben aigua de l’embassament, un ús que estaria, segons els seus gestors, autoritzat.
– Té constància l’Agència Catalana de l’Aigua que existeix compravenda de drets
del pantà, pràctica denunciada repetidament al llarg dels anys per entitats ecologistes com el GEPEC?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usos industrials
d’aigua del pantà de Riudecanyes (Baix Camp)
314-01488/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Recentment el diari digital delCamp.cat ha publicat la noticia que explica que
alguns ajuntaments del Baix Camp que comptem amb centenars de drets de rec del
Pantà de Riudecanyes els utilitzen o els han utilitzat per abastir aigua de boca. La
Selva del Camp, Castellvell del Camp o Botarell són tres d’aquests pobles que han
anat adquirint drets de rec destinats, en principi, a l’agricultura.
Els documents oficials com els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal – Poum
– o els Inventaris de Béns del consistori reflecteixen aquesta realitat malgrat que la
concessió per a aigua de boca de l’Agència Catalana de l’Aigua com de la Comunitat
de Regants del Pantà de Riudecanyes de l’aigua de l’embassament es limita a Riudecanyes, Riudoms, Reus i Salou - Vila-seca.
La distinció entre concessió per a ús de boca i dret de rec no és una simple qüestió administrativa, sinó que també en depèn el preu que es paga. Si el seu destí és
l’ús de boca –com en el cas de Reus, Riudoms, Riudecanyes i Salou - Vila-seca–
el preu és cinc vegades superior al que paguen els pagesos propietaris d’un títol de
dret de rec, la finalitat del qual és l’agricultura.
Per altra banda la normativa base estableix que no es pot utilitzar per a finalitats industrials l’aigua del pantà de Riudecanyes. Amb tot, des de la Comunitat de
Regants sí que s’admet que tant la Planta de Compostatge de Botarell –que acaba
depenent del Consell Comarcal del Baix Camp– com una empresa agroalimentària
reben aigua de l’embassament, un ús que estaria, segons els seus gestors, autoritzat.
– Té constància l’Agència Catalana d’usos industrials d’aigua del pantà de Riudecanyes com ha denunciat el GEPEC?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una
investigació relativa als drets i els usos de l’aigua del pantà de
Riudecanyes (Baix Camp) per l’Agència Catalana de l’Aigua
314-01489/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
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Recentment el diari digital delCamp.cat ha publicat la noticia que explica que
alguns ajuntaments del Baix Camp que comptem amb centenars de drets de rec del
Pantà de Riudecanyes els utilitzen o els han utilitzat per abastir aigua de boca. La
Selva del Camp, Castellvell del Camp o Botarell són tres d’aquests pobles que han
anat adquirint drets de rec destinats, en principi, a l’agricultura.
Els documents oficials com els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal – Poum
– o els Inventaris de Béns del consistori reflecteixen aquesta realitat malgrat que la
concessió per a aigua de boca de l’Agència Catalana de l’Aigua com de la Comunitat
de Regants del Pantà de Riudecanyes de l’aigua de l’embassament es limita a Riudecanyes, Riudoms, Reus i Salou - Vila-seca.
La distinció entre concessió per a ús de boca i dret de rec no és una simple qüestió administrativa, sinó que també en depèn el preu que es paga. Si el seu destí és
l’ús de boca –com en el cas de Reus, Riudoms, Riudecanyes i Salou - Vila-seca–
el preu és cinc vegades superior al que paguen els pagesos propietaris d’un títol de
dret de rec, la finalitat del qual és l’agricultura.
Per altra banda la normativa base estableix que no es pot utilitzar per a finalitats industrials l’aigua del pantà de Riudecanyes. Amb tot, des de la Comunitat de
Regants sí que s’admet que tant la Planta de Compostatge de Botarell –que acaba
depenent del Consell Comarcal del Baix Camp– com una empresa agroalimentària
reben aigua de l’embassament, un ús que estaria, segons els seus gestors, autoritzat.
– Ha obert l’Agència Catalana una investigació? Quan té previst presentar-la?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que cal
adoptar amb relació als usos de l’aigua del pantà de Riudecanyes
(Baix Camp)
314-01490/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Recentment el diari digital delCamp.cat ha publicat la noticia que explica que
alguns ajuntaments del Baix Camp que comptem amb centenars de drets de rec del
Pantà de Riudecanyes els utilitzen o els han utilitzat per abastir aigua de boca. La
Selva del Camp, Castellvell del Camp o Botarell són tres d’aquests pobles que han
anat adquirint drets de rec destinats, en principi, a l’agricultura.
Els documents oficials com els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal – Poum
– o els Inventaris de Béns del consistori reflecteixen aquesta realitat malgrat que la
concessió per a aigua de boca de l’Agència Catalana de l’Aigua com de la Comunitat
de Regants del Pantà de Riudecanyes de l’aigua de l’embassament es limita a Riudecanyes, Riudoms, Reus i Salou - Vila-seca.
La distinció entre concessió per a ús de boca i dret de rec no és una simple qüestió administrativa, sinó que també en depèn el preu que es paga. Si el seu destí és
l’ús de boca –com en el cas de Reus, Riudoms, Riudecanyes i Salou - Vila-seca–

3.25.15. Preguntes per escrit

68

BOPC 96
8 de juny de 2018

el preu és cinc vegades superior al que paguen els pagesos propietaris d’un títol de
dret de rec, la finalitat del qual és l’agricultura.
Per altra banda la normativa base estableix que no es pot utilitzar per a finalitats industrials l’aigua del pantà de Riudecanyes. Amb tot, des de la Comunitat de
Regants sí que s’admet que tant la Planta de Compostatge de Botarell –que acaba
depenent del Consell Comarcal del Baix Camp– com una empresa agroalimentària
reben aigua de l’embassament, un ús que estaria, segons els seus gestors, autoritzat.
– Què pensa fer l’Agència Catalana de l’Aigua per resoldre aquesta situació?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que
el director general té de l’informe que han elaborat organitzacions
ecologistes sobre els efectes ambientals i socials del transvasament
Siurana-Riudecanyes (Baix Camp)
314-01491/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de
l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i a l’Agència Catalana de l’Aigua, dependent de la Generalitat de Catalunya, la
immediata clausura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Prio
rat), a la riera de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que aquest transvasament està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.
Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afeccions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament
sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument la vegetació de
ribera i l’ecosistema fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipotecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana,
que des de 1950, any en què va començar a funcionar el transvasament, han perdut
de l’ordre de 45 % de la seva població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en
compte per tant cap condicionant ambiental, ni d’equilibri territorial.
En relació a aquest informe:
– Té el director general de l’ACA coneixement d’aquest informe? Té previst reunir-se amb les organitzacions que han elaborat el informe?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer
una auditoria sobre l’aigua del transvasament Siurana-Riudecanyes
(Baix Camp)
314-01492/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de
l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient,
i a l’Agència Catalana de l’Aigua, dependent de la Generalitat de Catalunya, la immediata clausura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat),
a la riera de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que
aquest transvasament està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.
Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afeccions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament
sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument la vegetació de
ribera i l’ecosistema fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipotecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana,
que des de 1950, any en què va començar a funcionar el transvasament, han perdut
de l’ordre de 45 % de la seva població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en
compte per tant cap condicionant ambiental, ni d’equilibri territorial.
En relació a aquest informe:
– Té previst l’ACA realitzar una auditoria sobre l’aigua del transvasament Siurana-Riudecanyes que s’utilitza pels regadius de 3800 Ha al Baix Camp? Se segueix
utilitat per aquests regadius o es destina a altres usos?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de fonts
d’aigua alternatives per a garantir els abastaments d’aigua que
provenen del Siurana
314-01493/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de
l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi A
 mbient,
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i a l’Agència Catalana de l’Aigua, dependent de la Generalitat de Catalunya, la immediata clausura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat),
a la riera de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que
aquest transvasament està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.
Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afeccions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament
sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument la vegetació de
ribera i l’ecosistema fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipotecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana,
que des de 1950, any en què va començar a funcionar el transvasament, han perdut
de l’ordre de 45 % de la seva població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en
compte per tant cap condicionant ambiental, ni d’equilibri territorial.
En relació a aquest informe:
– Ha estudiat l’ACA la viabilitat per aconseguir noves font d’aigua per garantir els abastaments que actualment es fan amb l’aigua que actualment prové del riu
Siurana?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental
en el Siurana pel transvasament d’aigua Siurana-Riudecanyes (Baix
Camp)
314-01494/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de
l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient,
i a l’Agència Catalana de l’Aigua, dependent de la Generalitat de Catalunya, la immediata clausura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat),
a la riera de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que
aquest transvasament està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.
Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afeccions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament
sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument la vegetació de
ribera i l’ecosistema fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipotecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana,
que des de 1950, any en què va començar a funcionar el transvasament, han perdut
de l’ordre de 45 % de la seva població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en
compte per tant cap condicionant ambiental, ni d’equilibri territorial.
En relació a aquest informe:
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– És conscient l’ACA dels greus impactes ambientals que pateix el griu Siurana,
afectant el bosc de riber, així com la fauna associada a l’ecosistema fluvial?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
revertir el transvasament Siurana-Riudecanyes (Baix Camp)
314-01495/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 4217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

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:
Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de
l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i a l’Agència Catalana de l’Aigua, dependent de la Generalitat de Catalunya, la
immediata clausura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat), a la riera de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que aquest transvasament està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.
Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afeccions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament
sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument la vegetació de
ribera i l’ecosistema fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipotecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana,
que des de 1950, any en què va començar a funcionar el transvasament, han perdut
de l’ordre de 45 % de la seva població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en
compte per tant cap condicionant ambiental, ni d’equilibri territorial.
En relació a aquest informe:
– Té previst l’ACA revertir el transvasament Siurana-Riudecanyes com demanen
les entitats redactores de l’informe?
Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per
a iniciar les obres del projecte del nou centre d’atenció primària de
Can Roca, a Terrassa (Vallès Occidental)
314-01496/12
FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 4223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla3.25.15. Preguntes per escrit
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mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
La Generalitat de Cataluña, el pasado día 5 de octubre de 2017 adjudicó las obras
del nuevo Centro de Atención primaria (CAP) de Can Roca en el municipio de Terrassa (Barcelona) a la empresa Agrupación Guinovar Obras y Servicios Hispania,
por un importe total de 2.958.360,31€ (IVA incluido) y un ti-empo previsto de ejecución del proyecto de 18 meses.
La entrada en funcionamiento del CAP de Can Roca supondría un avance crucial en el mapa sanitario local y permitiría redistribuir a los pacientes y descongestionar otros centros de atención primaria que atienden a un volumen de población
equivalente al de tres ambulatorios.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿En qué fecha está prevista el inicio de las obras de ejecución del proyecto del
nuevo Centro de Atención Primaria (CAP) de Can Roca en el municipio de Terrassa?
Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per
a iniciar les obres del projecte del nou centre d’atenció primària de
Can Roca, a Terrassa (Vallès Occidental)
314-01497/12
FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 4224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Munia Fernández-Jordán Celorio, 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.
De conformidad a la información disponible a través de la web «Trenscat.cat»,
se encuentra en curso el estudio informativo de construcción de una nueva estación
entre los términos municipales de Rubí y Les Fonts, en el Polígono Industrial de La
Llana.
La nueva estación, cuya solicitud se ha pedido por unanimidad del Pleno de Rubí
en el año 2016, se ubicaría en la Calle Castell del polígono industrial de La llana,
una zona muy cercana tanto a Rubí como a Les Fonts, con una do-ble función, por
un lado evitar que los residentes de los barrios próximos a la Llana y a las urbanizaciones del nordeste de la ciudad atraviesen la misma con su vehículo privado para ir
a la estación actual y por otro dotar de una nueva centralidad a la ciudad.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Tal y como se contempla en el Plan Director de Infraestructuras 2011-2020,
¿está prevista su construcción? En el supuesto de ser así, ¿en qué fase se encuentra
dicho proyecto?
Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs
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