
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot   de sarna del Cen-
tre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona
314-00018/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Centre 
d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona, perquè no s’hi torni a 
produir un brot de sarna
314-00019/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consultori mèdic de l’Albagés 
(Garrigues)
314-00035/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el robatori de material al consultori 
mèdic de Castellserà (Urgell)
314-00036/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació relativa al joc respon-
sable que imparteix l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
314-00047/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols previstos per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes per a aplicar-los quan un menor intenta jugar
314-00048/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’alerta establert per a 
casos de retirada de productes de les farmàcies i dels centres sanitaris
314-00087/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de l’import donat per 
la Fundació Amancio Ortega per a renovar els equipaments oncològics
314-00132/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del grup de treball 
d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00174/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació del grup de tre-
ball d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00175/12
Resposta del Govern 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finiment dels treballs del grup 
de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00176/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del treball del grup d’ex-
perts per a tractar l’endometriosi
314-00177/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a 
tractar l’endometriosi a partir de les conclusions del grup de treball d’experts
314-00178/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de comissions o grups 
de treball per a elaborar propostes d’actuació en l’àmbit judicial el 2017
314-00182/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del ple de 
l’Observatori Català de la Justícia el 2017
314-00183/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la co-
missió permanent de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
314-00184/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del Servei de Me-
diació Intraorganitzacional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els ex-
pedients que ha tramitat
314-00186/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat algun informe de 
treball pel ple de l’observatori Català de la Justícia el 2017
314-00187/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va conèixer la 
intenció d’Agrolab de traslladar la construcció d’un laboratori de Tarragona a Burgos 
i sobre les converses per a canviar la decisió
314-00241/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla de treball per 
a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir la decisió de cancel·lar l’ampliació 
de les seves instal·lacions a Tarragona
314-00242/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
que es descartin projectes d’inversió existents al Camp de Tarragona
314-00243/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat encoberta en la difusió 
d’informació per a fomentar una alimentació saludable
314-00326/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a con-
dicionar l’entrada del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00360/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions per a fer 
accessible l’entrada del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00361/12
Resposta del Govern 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a l’entorn 
del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00362/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a la zona 
de l’aparcament del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00363/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a con-
dicionar les sortides d’emergència del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00364/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les demandes dels veïns amb rela-
ció al condicionament i l’accessibilitat del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00365/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del pla pilot deri-
vat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la 
inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de 
l’avaluació i millora dels jutjats
314-00447/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a forçar que 
Barnaclínic surti físicament de l’Hospital Clínic
314-00512/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a resoldre el forat 
d’ingressos que comporta la infradeclaració de malalties professionals
314-00513/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a crear un ob-
servatori de la mort dins l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
314-00514/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors sanita-
ris de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectats per sarna que van estar 
de baixa per contingència comuna i els que ho van estar per la mútua del treball
314-00521/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors sanitaris 
de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectats per sarna que van demanar 
la baixa per salut ocupacional
314-00522/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va negar la baixa laboral a algun 
treballador sanitari de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), afectat per sarna
314-00523/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de control dels con-
demnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duen braçalets GPS
314-00590/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats pel brot de 
gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
314-00634/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot de gastroenteritis 
aguda en hotels de la Cerdanya
314-00635/12
Resposta del Govern 31
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació 
al brot de gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
314-00636/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a exigir 
l’execució de la sentència del Tribunal Constitucional que obliga a restituir la com-
pensació pagada a la concessionària de la plataforma Castor
314-00637/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de les normes de règim 
interior del Centre Penitenciari Brians 1
314-00649/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’àm-
bit penitenciari que estan en règim d’interinitat
314-00806/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits fets amb el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona per a instal·lar sistemes de videoconferència per a facilitar 
el treball dels advocats amb els presos preventius
314-00812/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del servei de transport 
de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1 i 2 i Quatre Camins
314-00814/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació per a garantir 
la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades i els escorcolls 
en domicilis particulars o altres immobles
314-01096/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades i els 
escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
314-01097/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució dels cartells indica-
dors dels edificis judicials
314-01510/12
Resposta del Govern 37

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de trans-
ferir el personal sanitari contractat de les residències als equips d’atenció primària 
de referència
311-00499/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les dispen-
sacions farmacèutiques per als usuaris que viuen en residències
311-00500/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el circuit previst per a 
atendre les urgències mèdiques a les residències
311-00501/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 41
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la combinació del Pro-
grama d’atenció al pacient crònic complex i malaltia crònica avançada amb l’atenció 
a les persones que viuen en residències
311-00502/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment per a 
assignar les categories de pacient crònic complex i de malaltia crònica avançada
311-00503/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació de la 
banda ampla del projecte Xarxa Oberta
311-00518/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els excedents de capa-
citat de la xarxa del projecte Xarxa Oberta
311-00519/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les connexions dels 
proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta
311-00520/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades del tràn-
sit generat pels proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta
311-00521/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre el projecte Xarxa Oberta
311-00522/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organigrama del pro-
jecte Xarxa Oberta
311-00523/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost per a la 
concessionària del projecte Xarxa Oberta del 2010 ençà
311-00524/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada de la con-
cessió del projecte Xarxa Oberta
311-00525/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les connexions amb 
fibra òptica del projecte Xarxa Oberta
311-00526/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 48

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’elaboració del pro-
jecte de llei de protecció dels drets i deures digitals dels ciutadans
314-02057/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de viatges a l’estranger 
de comandaments i agents dels Mossos d’Esquadra durant el 2017
314-02058/12
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets al diari Ara del 
2015 ençà
314-02059/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’han pu-
blicat els concursos públics per a gestionar les residències de Bertran i Oriola, Bon 
Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02060/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de publicar el concurs 
públic per a gestionar les residències de Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal 
i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02061/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions a les resi-
dències Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02062/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’incom-
pliment de les ràtios i per les deficiències en l’atenció als usuaris de les residències 
de Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02063/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures educatives i de segu-
retat dels centres per a la protecció de la infància
314-02064/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina als cen-
tres per a la protecció de la infància
314-02065/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat que s’apli-
quen als centres per a la protecció de la infància
314-02066/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre els centres per 
a la protecció de la infància, la fiscalia de menors i els responsables de salut mental
314-02067/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per violèn-
cia registrades als centres per a la protecció de la infància en el període 2016-2018
314-02068/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a res-
pondre a les denúncies per violència en els centres per a la protecció de la infància 
en el període 2016-2018
314-02069/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reforçar l’equip edu-
catiu del Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix 
Llobregat)
314-02070/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el perso-
nal de seguretat del Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Espar-
reguera (Baix Llobregat)
314-02071/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del Centre Residencial 
d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-02072/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions d’amotinament al 
Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobre-
gat), el 2017 i el 2018
314-02073/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos del fons de liquidat 
autonòmic
314-02074/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per a incloure un 
enllaç amb el servei de rodalia en els bitllets dels trens Avant
314-02075/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per al millorament 
dels abonaments i descomptes del servei ferroviari Avant
314-02076/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions empreses contra la 
tuberculosi bovina
314-02077/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es posà en ven-
da una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
314-02078/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de la posada en venda 
d’una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
314-02079/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ofertes rebudes per a adqui-
rir una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
314-02080/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda d’una parcel·la de 
l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02081/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de protecció oficial dels 
habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de 
Besòs (Barcelonès)
314-02082/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la protecció oficial 
dels habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià 
de Besòs (Barcelonès)
314-02083/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a assignar els 
habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de 
Besòs (Barcelonès)
314-02084/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per a optar als habi-
tatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
314-02085/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu dels habitatges de la co-
operativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02086/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a posar en venda 
una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
314-02087/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels membres del 
Consell Escolar de Catalunya
314-02088/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la banda ampla 
del projecte Xarxa Oberta
314-02089/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els excedents de capacitat de la 
xarxa del projecte Xarxa Oberta
314-02090/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les connexions dels proveïdors ex-
terns d’Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta
314-02091/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades del trànsit generat pels 
proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta
314-02092/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació sobre el projecte Xarxa Oberta
314-02093/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organigrama del projecte Xarxa 
Oberta
314-02094/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a la concessio-
nària del projecte Xarxa Oberta del 2010 ençà
314-02095/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la concessió del pro-
jecte Xarxa Oberta
314-02096/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les connexions amb fibra òptica 
del projecte Xarxa Oberta
314-02097/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a mini-
mitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre l’apicultura i la biodiversitat
314-02098/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a lluitar 
contra la vespa asiàtica
314-02099/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les mesures aplica-
des per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-02100/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pronòstic respecte al control de 
la plaga de la vespa asiàtica
314-02101/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de la col·laboració amb 
altres administracions i ens per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-02102/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cooperació amb els propietaris 
d’explotacions agràries i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-02103/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual només poden 
optar al Premi Joventut treballs escrits en català
314-02104/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han pre-
sentat la tesi doctoral en català del 2016 ençà i dels que han optat al Premi Joventut
314-02105/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han pre-
sentat la tesi doctoral en castellà del 2016 ençà
314-02106/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han pre-
sentat la tesi doctoral en anglès del 2016 ençà
314-02107/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no s’han 
pogut presentar al Premi Joventut per haver fet la tesi doctoral en castellà o en anglès
314-02108/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes rebudes pels requisits 
per a optar al Premi Joventut del 2016 ençà
314-02109/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 75
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot   de 
sarna del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de 
Barcelona
314-00018/12

Proponent: GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00018/12 a 
314-00019/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El brot notificat amb data 30 de gener de 2018 al Servei d’Epidemiologia de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es va produir per la infestació de 
33 persones, d’un total de 47 persones provinents de la costa de Granada, amb l’àcar 
Sarcoptes Scabiei.

Aquestes persones van ser ingressades al Centre d’Internament d’Estrangers 
(CIE), dependent del Ministeri de l’Interior, entre el 26 i el 28 de gener de 2018, 
d’acord amb la informació aportada pel CIE. El diagnòstic es va realitzar el dia 29 
de gener de 2018. Atès el període d’incubació de la malaltia (entre 2 i 6 setmanes), 
el contagi es va produir abans de la seva arribada a Barcelona.

No hi va haver cap cas secundari entre la resta de persones del CIE ni entre els 
treballadors del centre, d’acord amb la informació aportada pels serveis sanitaris 
que van fer la cerca activa de casos.

L’origen del brot cal buscar-lo en un marge temporal anterior al període d’incu-
bació a comptar des de l’inici dels símptomes. Malgrat les múltiples sol·licituds en-
viades al CIE, des de l’ASPB, demanant informació sobre l’inici dels símptomes i 
sobre les ubicacions anteriors a l’entrada al CIE, no s’ha rebut cap resposta.

Atès que Creu Roja d’Andalusia, que fa l’acollida de les persones que arriben en 
pastera a la costa, va informar telefònicament que no els hi constava l’atenció de cap 
grup en les dates immediatament anteriors al 26 de gener, la informació que perme-
tria contestar aquesta pregunta obra en poder del Ministeri de l’Interior.

En relació a les recomanacions realitzades des de l’ASPB al CIE Zona Franca 
per evitar casos en el futur, es va especificar textualment:

1. De cara al futur, i pel que fa a la gestió de possibles danys a la salut que afec-
tin a persones nouvingudes i que puguin ser transmissibles de persona a persona, 
es recomana seguir les indicacions específiques de Creu Roja que te l’encàrrec de 
fer la primera acollida en la costa espanyola. Específicament, quan es detecta un 
cas d’escabiosi, el protocol indica que cal derivar a la persona al CAP per la seva 
assistència i tractament immediat, així com mantenir el grup de persones afectades 
separades en la mida del possible per evitar la transmissió. A més, caldria que l’in-
forme sanitari específic de cada persona s’adjunti a la documentació que arribi al 
Servei Mèdic del CIE de manera que, des del primer moment, es puguin prendre les 
mesures sanitàries oportunes per el tractament i control del brot.
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2. Es recomana, en el context d’una revisió mèdica a l’ingrés, fer una exploració 
de la pell de les persones amb l’objectiu de fer un diagnòstic precoç en cas que es 
presenti la infecció i poder controlar l’aparició i possible extensió del brot. També 
es recomana considerar el diagnòstic de sarna sempre que es presentin símptomes o 
signes dermatològics que incloguin prurit.

3. Pel que fa l’empresa per la que treballa el personal sanitari, cal que incorpori 
el rentat de la roba de treball entre les accions que han d’estar sistematitzades en 
la planificació preventiva per una efectiva protecció de la salut dels treballadors i 
donar compliment a la normativa vigent. Es recomana extremar les mesures higièni-
ques dels treballadors per evitar la transmissió entre ells i entre residents.

Cal indicar que el personal sanitari del CIE forma part de la plantilla d’una em-
presa contractada pel Ministeri de l’Interior què, segons informa la responsable, te 
la seva seu a Madrid. És responsabilitat d’aquesta empresa garantir la protecció de 
la salut dels treballadors i treballadores de la seva plantilla assumint la neteja del 
vestuari utilitzat a la feina per garantir que no es contagiïn de cap malaltia a causa 
del desenvolupament de les tasques encomanades. En el moment de la investigació, 
la responsable del servei va informar que la neteja de la roba de feina es feia en els 
domicilis de cada persona.

Segons ens informa la Creu Roja d’Andalusia, existeix un protocol d’actuació per 
garantir el control dels brots de sarna en cas de ser detectats en el moment de l’aco-
llida de les persones que arriben a les platges en pastera. El compliment del mateix 
seria competència del Ministeri de l’Interior.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades pel Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, 
de Barcelona, perquè no s’hi torni a produir un brot de sarna
314-00019/12

Proponent: GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00018/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consultori mèdic 
de l’Albagés (Garrigues)
314-00035/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00035/12 us in-
formo del següent:

El municipi de l’Albagés té una població de 393 habitants, que està assignada a 
l’Àrea bàsica de salut (ABS) de les Borges Blanques, la qual disposa de 15 consul-
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toris locals i, actualment, hi treballen 13 facultatius en medicina familiar i comuni-
tària i 2 pediatres.

El Consultori local L’Albagés disposa de professional de medicina 3 dies a la 
setmana. L’any 2017, no s’hi va poder accedir al consultori de forma presencial 14 
dies, en algunes ocasions, a causa d’incapacitats laborals temporals inesperades i 
acumulades per part de professionals de l’ABS. En tot cas la població del municipi 
fou degudament informada. Altrament, les urgències van ser cobertes per faculta-
tius de consultoris del voltant que es van desplaçar al domicili del pacient quan va 
ser necessari.

Cal indicar que a l’ABS de les Borges Blanques presta atenció continuada les 24 
hores del dia amb professionals de medicina i infermeria. Així mateix, presta un 
servei d’atenció al pacient crònic complex que permet donar una millor atenció a les 
demandes de la població assignada a aquesta ABS, que es troba en una comarca que 
es caracteritza per l’alt grau d’envelliment de la població.

Finalment, cal posar de manifest que la Direcció de l’ABS i de la Unitat Geriàtri-
ca d’Aguts (UGA) està oberta a suggeriments i propostes de millora, i en permanent 
contacte amb l’Ajuntament de l’Albagés.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el robatori de 
material al consultori mèdic de Castellserà (Urgell)
314-00036/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00036/12 us in-
formo del següent:

En relació a les manifestacions relatives a la sostracció d’instrumental al Consul-
tori local Castellserà, cal indicar que es va constatar la desaparició d’un pulsioxíme-
tre, valorat aproximadament en 40 euros.

No hi va haver denúncia als Mossos d’Esquadra. L’acció duta a terme ha estat 
l’obertura d’un procediment d’informació reservada. Així mateix, la Direcció de 
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS), la Direcció d’Atenció Primària i la Gerència de la Re-
gió Sanitària Lleida s’han reunit i amb els professionals que treballen al consultori 
i amb l’alcalde del municipi.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació relativa 
al joc responsable que imparteix l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes
314-00047/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00047/12 us in-
formo del següent:

En el moment de la incorporació a la xarxa comercial de Loteria de Catalunya i 
prèviament a l’inici de l’activitat de comercialització de les loteries de la Generalitat, 
els agents venedors reben la informació sobre la temàtica del joc responsable, en el 
si de la formació que es desenvolupa en el punt de venda.

La vessant relativa a la prohibició de venda de loteria a menors establerta legal-
ment, així com també les conseqüències que comporta la infracció d’aquesta pro-
hibició, té un pes específic important en el si de l’esmentada formació quant al joc 
responsable.

Així mateix, a través de l’accés exclusiu pels agents venedors, denominat portal 
del detallista, del web de Loteria de Catalunya, l’agent venedor també té a la seva 
disposició en aquest espai, com a recordatori, el document «Informació pels agents 
venedors en matèria de Joc Responsable» (s’adjunta en annex) que recull la infor-
mació i directrius actualitzades que ha de conèixer i aplicar en relació a l’esmentada 
temàtica.

Loteria de Catalunya també ofereix a l’agent venedor la possibilitat de poder 
plantejar les preguntes i consultes que requereixi en matèria de joc responsable, en-
tre d’altres, a través del telèfon del SAC (servei d’atenció al client), 900.649.649 o be 
amb consulta personalitzada a l’agent comercial que te assignat.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
previstos per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes per a aplicar-los 
quan un menor intenta jugar
314-00048/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00048/12 us in-
formo del següent:

Els agents venedors de la xarxa comercial de Loteria de Catalunya, reben la in-
formació sobre la temàtica del joc responsable, fent especial èmfasi a la prohibició 
de venda de loteria a menors d’edat, des del moment en què són autoritzats i inicien 
la seva activitat de comercialització de les loteries de la Generalitat.
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En un escenari com el que es planteja en què un menor d’edat intenta jugar in-
degudament, l’agent venedor coneix la prohibició de venda de loteria a menors esta-
blerta legalment, així com també les conseqüències que li pot comportar la infrac-
ció d’aquesta prohibició. En aquest sentit, els agents venedors saben que la venda 
als menors de 18 anys està totalment prohibida, encara que vinguin de part d’un 
familiar o que el venedor el conegui personalment. És més, si un menor d’edat ve 
acompanyat d’un adult, la venda s’ha de gestionar amb la persona adulta, mai amb 
el menor.

En el supòsit que existeixi dubte sobre l’edat del potencial comprador de loteria, 
l’agent venedor li ha de demanar la identificació a efectes de constatació d’edat, de 
manera que la venda no es portarà a terme cas que el jugador sigui menor d’edat o 
no presenti la identificació que li ha estat requerida.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’alerta 
establert per a casos de retirada de productes de les farmàcies i dels 
centres sanitaris
314-00087/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00087/12 us in-
formo del següent:

A Catalunya, per a la gestió de les alertes alimentàries, es disposa del Sistema 
Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), gestionat per l’Agencia de Sa-
lut Pública de Catalunya, que és el sistema ràpid establert a escala de l’Estat espa-
nyol per a la localització dels aliments que no compleixen els requisits de seguretat 
i poden comportar un risc per als consumidors, d’acord amb l’article 50 del Regla-
ment 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel 
que s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es 
crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediment relatius a 
la seguretat alimentària.

Es tracta d’un sistema dissenyat en forma de xarxa, que permet una comunicació 
immediata i una coordinació òptima de les diferents administracions per aconseguir 
una retirada del mercat efectiva dels aliments no segurs. És un sistema eficaç per 
dur a terme tant la vigilància com la gestió de totes aquelles incidències que poden 
presentar els aliments posats a disposició del consumidor final, i que funciona els 
365 dies, 24 hores.

L’SCIRI està en contacte permanent amb el RASFF, xarxa que gestiona les aler-
tes alimentàries en l’àmbit europeu. El RASFF permet que la informació sigui com-
partida entre els seus membres (28 autoritats sanitàries dels països de la UE, la Co-
missió, l’EFSA, Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa) i ofereix un servei que 
garanteix que les notificacions urgents s’enviïn, es rebin i es responguin de manera 
eficient.

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) 
va tenir coneixement a través d’un comunicat efectuat per les Autoritats sanitàries 
de França, de la retirada de fórmules infantils fabricades a França per l’empresa 
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Lactalis International, associades a un brot de salmonel·losi en nens menors de 6 
mesos a França.

França va fer pública aquesta informació abans de notificar-ho al RASFF. La 
qual cosa no està d’acord amb el protocol d’actuació del RASFF i que va afavorir 
que el primer coneixement que la nostra Agència va tenir fos, també, pels mitjans 
de comunicació.

Com a conseqüència dels fets, Lactalis Nutricion Iberica SLU, filial de Lactalis 
Internacional a Espanya, va decidir activar la retirada del mercat espanyol de di-
versos lots de les seves fórmules infantils per a lactants, elaborades en la mateixa 
línia de producció que els lots de les marques franceses afectades, com a mesura de 
precaució.

Pel que fa al protocol establert per a aquests tipus de casos, els productes basats 
en fórmules infantils per a lactants són considerats aliments, la seva distribució es 
pot fer a través del canal alimentari i també a través de farmàcies i parafarmàcies.

El protocol establert és el mateix que per a qualsevol altre aliment, si bé el pro-
cediment de comunicació té en compte proporcionar la informació al canal farma-
cèutic a través del Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya i a la Direcció 
general d’Ordenació Farmacèutica.

Tanmateix, el Procediment general de comunicació del risc a la població, coordi-
nat per l’AECOSAN, estableix en quins casos cal informar públicament de la retira-
da d’un producte que pot representar un risc per a la població. En aquest cas, en data 
11 de desembre, el mateix dia en que el RASFF donava la informació, es publicava 
una nota al web de l’AECOSAN i al web de la Generalitat informant de la retirada.

Sobre els temps i el mecanisme de funcionament del sistema d’alerta ràpida, 
l’objectiu del procediment és el de dotar als tècnics responsables de la gestió de les 
alertes, tant a nivell central com regional, de les eines necessàries per a facilitar el 
funcionament eficaç del sistema d’intercanvi ràpid d’informació sobre els riscos di-
rectes o indirectes per a la salut humana que se’n derivin dels aliments, protegint 
d’aquesta manera la salut dels consumidors.

Al ser un sistema en forma de xarxa, la informació flueix amb rapidesa en totes 
direccions, possibilitant que el mateix dia que l’alerta es dona d’alta al SCIRI, el 
tècnic responsable de la gestió en tingui coneixement. Tota la informació es tramita 
electrònicament. El procediment estableix que un cop el personal tècnic de protec-
ció de la salut rep les instruccions del responsable dels Equips Territorials de Salut 
Pública, han de fer l’actuació en el termini de 24 hores, si és possible, des de la re-
buda de la documentació de l’alerta.

Amb relació als centres, entitats o empreses arriben els avisos d’aquestes aler-
tes, els operadors econòmics responsables de la distribució del producte afectat per 
l’alerta estan obligats a informar de la distribució realitzada i a adoptar les mesures 
necessàries per a la retirada del producte del mercat.

Per tal de verificar l’efectiva retirada dels producte del mercat, es fa arribar la 
informació a tots els territoris on hi hagi algun establiment que hagi rebut el pro-
ducte alertat. Si és dins de Catalunya, aquesta informació es tramet a través de la 
xarxa d’alertes catalana; si la distribució ha estat fora de Catalunya, bé sigui a la 
resta d’Espanya, Unió Europea o Tercers països, la informació es trasllada a través 
del SCIRI, utilitzant una aplicació informàtica de l’Agència Espanyola de Seguretat 
Alimentària i Nutrició (AECOSAN).

D’aquesta manera, el personal tècnic pot verificar l’efectiva retirada dels produc-
tes del mercat.

Quant al motiu pel qual el comunicat va arribar als centres, entitats i farmacèu-
tics abans pels mitjans de comunicació i a través dels seus clients que pel comunicat 
oficial, el Reglament (CE) 178/2002, estableix en el article 19 la responsabilitat dels 
operadors econòmics. En aquest sentit, quan un operador econòmic considera, o té 
motius per a pensar que algun dels aliments que ha importat, produït, transformat, 
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fabricat o distribuït no compleix els requisits de seguretat dels aliments, procedirà 
immediatament a la seva retirada del mercat quan els aliments hagin deixat d’estar 
sotmesos al control immediat d’aquest explotador inicial i informaran d’aquesta ac-
tuació a les autoritat competents. Per tant, aquells clients que han rebut el producte 
afectat, haurien de tenir-ne coneixement abans pel seu proveïdor que per les auto-
ritats de control oficial. L’empresa Lactalis Nutricion Iberica SLU, va informar als 
seus clients i també amb una nota al seu web.

Des de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, tam-
bé es va informar, via e-mail, a totes les farmàcies, magatzems de distribució far-
macèutica, col·legis farmacèutics i altres.

En aquest cas, i atès que el producte anava destinat a la població infantil, es va 
optar, també, per informar a través del lloc web de Salut, per avisar als consumidors 
que poguessin tenir alguna unitat del producte a casa, per tal que no el consumissin.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
l’import donat per la Fundació Amancio Ortega per a renovar els 
equipaments oncològics
314-00132/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00132/12 us in-
formo del següent:

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha licitat un concurs per a l’adquisició 
d’equipament tecnològic per al diagnòstic i tractament de malalties oncològiques. 
Cal assenyalar que la relació i distribució dels equips a adquirir responen als criteris 
de planificació del Departament de Salut i que, per exemple, la distribució dels ma-
mògrafs proposada al concurs té en consideració les necessitats derivades del Pro-
grama de cribratge del càncer de mama.

La Fundació Amancio Ortega, per la seva part, finançarà l’adquisició dels equips 
objecte del concurs, d’acord amb el protocol d’intencions signat amb la Generalitat 
de Catalunya, a través del seu Departament de Salut i del CatSalut.

La relació i característiques dels equipaments que es preveu adquirir (43 ma-
mògrafs i 18 acceleradors lineals) es troben a la documentació del concurs (E-
005/17 pel subministrament d’equips de radioteràpia i de tecnologia per al cribrat-
ge i el diagnòstic del càncer de mama per als centres del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya), que pot ser consultada al lloc web de con-
tractació pública de la Generalitat de Catalunya, a l’enllaç https://contractaciopu-
blica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&id-
Doc=32064227&lawType=2.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=32064227&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=32064227&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=32064227&lawType=2
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del 
grup de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00174/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00174/12 a 
314-00178/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

La primera reunió amb tots el membres del grup de treball d’experts que han de 
redactar la proposta del Protocol d’actuació clinicoassistencial en endometriosi es 
va dur a terme el 16 de desembre de 2016.

El 27 de setembre de 2017 el grup de treball d’experts en endometriosi va pre-
sentar la seva proposta de Protocol d’actuació clinicoassistencial en endometriosi.

Aquest document inclou, per una banda, aspectes relacionats amb el diagnòs-
tic i tractament de les dones diferenciant l’endometriosi profunda de l’endometriosi 
no profunda, i concretant l’algoritme de diagnòstic de l’endometriosi, així com els 
tractaments mèdics i quirúrgics i els aspectes relacionats amb la reproducció (estudi 
d’esterilitat i valoració de a preservació de la fertilitat).

El grup de treball està format per professionals clínics de diferents especialitats 
mèdiques: ginecologia i obstetrícia, llevadores, infermeria, psicologia clínica, me-
dicina familiar i comunitària, anestesiologia i medicina física i rehabilitació. A més 
a més, la proposta de Protocol ha estat validada per l’Associació catalana de Lle-
vadores i per l’Associació d’Afectades d’Endometriosi de Catalunya (EndoCat). Cal 
destacar que entre les persones participants hi ha la presidenta de la Societat Cata-
lana d’Obstetrícia i Ginecologia. A més de les especialitats pròpies, alguns d’aquests 
professionals tenen coneixements avançats i experiència en els àmbits de la fertilitat, 
les tècniques endoscòpiques de diagnosi i el tractament del dolor.

En la selecció dels membres del grup de treball s’ha vetllat per tal de comptar 
amb representants de diversos nivells assistencials (ASSIR, hospitals comarcals i 
hospitals terciaris d’alta tecnologia) i territoris (regions sanitàries de Girona, Cata-
lunya Central i Barcelona).

Aquesta proposta es va compartir amb els professionals del Departament de Sa-
lut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) per emmarcar-la en un Model d’atenció 
a les dones afectades per endometriosi a Catalunya, en el qual a més del protocol 
d’actuació es posa èmfasi en altres activitats com la conscienciació de la població en 
general a través de campanyes comunicatives, les accions formatives, la promoció 
de la recerca epidemiològica, la valoració de la conveniència d’identificar unitats 
expertes per a l’atenció de les formes més greus o complexes, la proposta de creació 
de circuits territorials i la garantia d’accés a les tècniques de reproducció humana 
assistida, entre d’altres.

El Model d’atenció a les dones amb endometriosi pretén aprofundir en els ele-
ments de gestió territorial i la relació entre els diferents nivells assistencials per ori-
entar-los cap a una millora de la capacitat resolutiva, tenint en compte els professio-
nals que les atenen en cada cas i el contínuum assistencial que ha d’estar facilitat per 
la història clínica compartida. L’objectiu és establir un circuit d’atenció integrada a 
les dones afectades d’endometriosi, basat en els diferents serveis de la xarxa integral 
d’atenció primària i comunitària (equips d’atenció primària, ASSIR, salut mental, 
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rehabilitació, etc.) i els recursos generals dels hospitals que es faran servir segons 
les necessitats individuals de les dones (ginecologia, tractament quirúrgic, unitats 
de RHA, proves diagnòstiques, etc.).

El resultat final del treball de construcció del Model d’atenció a les dones amb 
endometriosi serà compartit amb el grup d’experts i les associacions que hi han par-
ticipat abans de la seva aprovació definitiva.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació 
del grup de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00175/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00174/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finiment dels 
treballs del grup de treball d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00176/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00174/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del treball 
del grup d’experts per a tractar l’endometriosi
314-00177/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00174/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
adoptarà per a tractar l’endometriosi a partir de les conclusions del 
grup de treball d’experts
314-00178/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00174/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de 
comissions o grups de treball per a elaborar propostes d’actuació en 
l’àmbit judicial el 2017
314-00182/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00182/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00183/12, 314-
00184/12 i 314-00187/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporci-
onar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

Com a resposta a totes aquestes preguntes, us informo que durant la darrera le-
gislatura tant l’Observatori Català de Justícia com els seus grups de treball han estat 
inactius.

Barcelona, 12 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions del ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
314-00183/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00182/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de la comissió permanent de l’Observatori Català de la 
Justícia el 2017
314-00184/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00182/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del 
Servei de Mediació Intraorganitzacional del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i els expedients que ha tramitat
314-00186/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00186/12 us in-
formo del següent:

La proposta de creació del Servei de Mediació Intraorganitzacional del TSJC va 
ser un encàrrec al grup de treball de «El personal al servei de l’Administració de 
Justícia», creat en el si de l’Observatori Català de la Justícia.

Aquesta proposta fou presentada a la Comissió Permanent de l’Observatori, ce-
lebrada en data 14 de juliol de 2015. No fou aprovada pel Plenari previst per al 2015, 
atès que no es va arribar a celebrar mai. Durant l’anterior legislatura, tampoc no hi 
va haver cap reunió de l’Observatori ni dels grups de treball. Per tant, com que no 
hi ha hagut ocasió d’aprovar aquesta proposta del Servei de Mediació Intraorganit-
zacional del TSJC, no s’ha pogut implantar.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha elaborat 
algun informe de treball pel ple de l’observatori Català de la Justícia 
el 2017
314-00187/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00182/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es 
va conèixer la intenció d’Agrolab de traslladar la construcció d’un 
laboratori de Tarragona a Burgos i sobre les converses per a canviar 
la decisió
314-00241/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del  

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00241/12 us in-
formo del següent:



BOPC 137
27 de juliol de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 22

El Govern ha estat fent el seguiment del projecte d’inversió d’Agrolab a Tarra-
gona i ha mantingut una interlocució regular amb els màxims responsables de l’em-
presa des de l’any 2015, quan es va plantejar per primer cop la inversió. Des d’aquell 
moment, es va fer palès el suport del Govern al projecte.

Val a dir que Agrolab va ser una de les empreses que va acollir-se a les facilitats 
atorgades pel Govern central per traslladar la seu social de Tarragona a Burgos i que 
la decisió de construir finalment el nou laboratori a Burgos en comptes de Tarragona 
es va prendre en aquest mateix context. També és important remarcar que això es 
va produir després que s’hagués concedit la llicència d’activitats i s’hagués adquirit 
el terreny on s’havia de dur a terme la nova activitat.

En qualsevol cas, la decisió de no construir aquest laboratori no afectarà l’acti-
vitat que actualment es desenvolupa a Tarragona. Hi ha un bon nombre d’anàlisi de 
mercaderies que han de continuar fent-se a Tarragona per la proximitat al seu punt 
d’entrada, ja sigui el port de Tarragona o el de Barcelona. Agrolab es planteja seguir 
creixent a Tarragona, si bé tampoc preveu cap inversió important més enllà de refor-
mes o adequacions dels espais existents en un termini de cinc anys.

Barcelona, 18 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
pla de treball per a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir 
la decisió de cancel·lar l’ampliació de les seves instal·lacions a 
Tarragona
314-00242/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del  

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00242/12 us in-
formo del següent:

Una de les prioritats del Govern en matèria de política industrial és el mante-
niment de l’activitat a Catalunya. En aquest sentit, la Direcció General d’Indústria 
posa a disposició d’Agrolab, i de totes les empreses que operen a Catalunya, ins-
truments de localització empresarial, de finançament, així com els programes de 
foment de la innovació, de la transferència tecnològica i la internacionalització que 
duu a terme ACCIÓ.

Barcelona, 18 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar que es descartin projectes d’inversió existents 
al Camp de Tarragona
314-00243/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del  

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00243/12 us in-
formo del següent:

El Govern continuarà aplicant les mesures contingudes en el Pacte Nacional per 
a la Indústria per tal que la inversió estrangera continuï actuant com a dinamitzado-
ra de l’economia catalana, i farà el seguiment dels projectes d’inversió, tal com ha 
fet fins al moment, a través d’ACCIÓ i la Direcció General d’Indústria.

Cal remarcar que aquest model ha donat uns excel·lents resultats com ho demos-
tren, d’una banda, el reconeixement per part de Financial Times, per segona vegada 
consecutiva, de Catalunya com la regió més atractiva del sud d’Europa per invertir 
durant els anys 2018 i 2019, i de l’altre l’anunci recent per part de companyies com 
Satellogic, OneRagtime, ELIX Polymers, Scoot, Elis o Siemens de dur a terme im-
portants projectes d’inversió a Catalunya.

Barcelona, 18 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat 
encoberta en la difusió d’informació per a fomentar una alimentació 
saludable
314-00326/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00326/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Salut, mitjançant l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT), en el marc del Pla per a la promoció de la Salut a través de l’alimentació 
i l’activitat física saludables (PAAS), elabora material divulgatiu per tal de fomentar 
l’alimentació saludable adreçat a infants, joves i població en general, que en cap cas 
inclou publicitat directa ni encoberta, ja sigui de manera directa o indirecta a través 
d’imatges o dibuixos que ho puguin suggerir.

Aquestes publicacions es van actualitzant periòdicament i se’n fa la màxima di-
fusió possible. Tots elles estan disponibles al lloc web del PASS, disponible a l’en-
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llaç http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/
paas/.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a condicionar l’entrada del CAP Sud, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-00360/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00360/12 a 
314-00365/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

Per poder realitzar possibles actuacions en l’entrada, sortides d’emergència, en-
torn i aparcament del CAP Sud de Sabadell cal la coordinació entre l’Ajuntament  
de Sabadell i l’Institut Català de la Salut, proveïdor del Servei Català de la Salut 
(CatSalut), que presta els serveis de l’atenció primària en aquest centre.

L’any 2010, després de la seva construcció, el centre va rebre l’informe d’idoneï-
tat per a la seva activitat per part de l’Ajuntament.

L’accés es realitza per la vorera, però la resta del terreny de la parcel·la al voltant 
del CAP no està enjardinada i això va motivar la sol·licitud dels veïns el 2015. En 
aquell moment, es varen fer algunes actuacions com treure els pilons dels llums i 
netejar, cosa que no va resoldre definitivament la situació.

Actualment, està acordada una reunió amb l’Ajuntament per poder analitzar les 
actuacions i trobar una solució definitiva quant a la cura dels parterres i el condicio-
nament del terreny adjunt que és propietat de l’Ajuntament.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’actuacions per a fer accessible l’entrada del CAP Sud, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-00361/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00360/12.

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/paas/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/paas/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes a l’entorn del CAP Sud, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00362/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00360/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes a la zona de l’aparcament del CAP Sud, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-00363/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00360/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a condicionar les sortides d’emergència del CAP Sud, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00364/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00360/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les demandes dels 
veïns amb relació al condicionament i l’accessibilitat del CAP Sud, de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-00365/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00360/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i 
tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu 
funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i 
millora dels jutjats
314-00447/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00447/12 us in-
formo del següent:

El Pla de millora dels jutjats i tribunals (JU-2016-751) i el Pla de gestió del canvi 
en l’àmbit d’avaluació i millora dels jutjats (JU-2016-1286) es van desenvolupar en 
els terminis i condicions previstes en els projectes inicials. La seva execució als jut-
jats va ser aturada per l’Acord 32/2017 de la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), que fou ratificat per Acord de la Comissió Permanent 
del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el 27 de juliol de 2017.

Per adequar-lo a allò exposat en aquest Acord, es va reformular el Pla de millora, 
se’n van diversificar les activitats de millora continuada i es van fer actuacions amb 
un resultat positiu, com ara, visites de suport als jutjats de pau en col·laboració amb 
el TSJC, desenvolupament d’eines de suport d’assumptes judicials, formacions, etc.

El pressupost total del Pla de millora dels jutjats i tribunals (JU-2016-751) és de 
20.570,00 euros (incloent-hi l’IVA) i del Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’ava-
luació i millora dels jutjats (JU-2016-1286) és de 21.659,00 euros (incloent-hi l’IVA).

Barcelona, 12 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
forçar que Barnaclínic surti físicament de l’Hospital Clínic
314-00512/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00512/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Salut, de comú acord amb l’Hospital Clínic de Barcelona, va 
decidir iniciar els tràmits necessaris per substituir l’actual Barnaclínic per una nova 
entitat en la qual l’estructura i naturalesa jurídica sigui compatible, de forma inequí-
voca, amb els objectius i actuacions previstes a la legislatura vigent.

En aquest sentit, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut han en-
carregat un estudi per tal de determinar el marc organitzatiu que millor s’adapti a 
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la normativa. D’acord amb el resultat de l’informe, s’impulsaran les actuacions que 
s’escaiguin.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a resoldre el forat d’ingressos que comporta la infradeclaració de 
malalties professionals
314-00513/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00513/12 us in-
formo del següent:

Des que es va presentar davant la Comissió de Salut del Parlament el projec-
te SIVEL (Sistema d’Informació i de Vigilància Epidemiològica Laboral), per a la 
millora de la detecció i gestió de les patologies laborals, en especial les malalties 
professionals, s’ha treballat de forma continuada en el seu desenvolupament, que és 
tecnològicament i funcionalment complex.

S’ha definit tota la informació, tant de dades de filiació com clíniques, que han 
de compartir els diferents actors (Atenció Primària, Unitats de Salut laboral, Mútues 
col·laboradores amb la Seguretat Social i ICAM), s’han establert els fluxos d’infor-
mació entre ells i s’ha creat la plataforma informàtica (Nucli SIVEL) per integrar-ho 
tot. Aquesta ha estat una tasca col·laborativa en la que han participat els diferents 
agents implicats i els responsables tecnològics del projecte i que es va tancar al se-
tembre de 2017.

Posteriorment s’han dissenyat les eines que permetin la identificació i derivació 
dels casos de sospita de malalties professionals cap a les Mútues col·laboradores amb 
la Seguretat Social (MCSS) o cap a les Unitats de Salut Laboral (alertes a l’eCAP, 
criteris de derivació, informació clínica d’ajuda) i s’han fet els canvis necessaris a 
l’eCAP per integrar-lo al Nucli SIVEL.

Paral·lelament, s’ha desenvolupat l’integrador IS3 que s’encarregarà de gestionar 
el flux d’informació d’entrada i sortida entre el Nucli SIVEL i els diferents agents i 
que permetrà que siguin compatibles els diferents sistemes informàtics de tots ells.

S’han definit els 30 equips d’Atenció Primària i les 3 MCSS que participaran en 
la prova pilot del SIVEL, en la qual s’actuarà sobre 10 malalties professionals. Es 
preveu iniciar la prova pilot abans de finalitzar el 2018.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a crear un observatori de la mort dins l’Observatori del Sistema de 
Salut de Catalunya
314-00514/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00514/12 us in-
formo del següent:

El 27 de setembre de 2017, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Ca-
talunya (AQuAS) va convocar una reunió de treball per a posar en marxa el nou 
Observatori de la mort en què es va comptar amb la participació de representants 
de l’Associació Dret a Morir Dignament, membres del Comitè de Bioètica de Cata-
lunya, del Registre de mortalitat del Departament de Salut i del Pla Director Socio-
sanitari del Departament de Salut.

En aquesta reunió, es van identificar altres entitats i institucions que haurien de 
formar part del plenari del nou observatori i es féu una primera revisió de les dades 
rellevants disponibles.

Actualment, l’AQuAS està reorganitzant els seus recursos interns per a permetre 
l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya assumir les tasques de lideratge del 
nou observatori de la mort. En aquests moments, també, s’està preparant la propera 
reunió de seguiment i plenària, en què es presentarà una proposta de composició i 
funcions del plenari de l’Observatori de la mort, així com una proposta de pla de 
treball. Aquesta propera reunió es convocarà el proper mes de setembre.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors sanitaris de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), 
afectats per sarna que van estar de baixa per contingència comuna i 
els que ho van estar per la mútua del treball
314-00521/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00521/12 a 
314-00523/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

La Direcció de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus informa que 12 treba-
lladors afectats pel brot de sarna registrat el passat mes de gener van causar baixa 
per contingència professional (malaltia professional).
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La Direcció del centre no té constància del nombre de treballadors afectats pel 
brot de sarna que van demanar la baixa laboral a salut ocupacional, ni que a cap tre-
ballador afectat pel brot de sarna se li negués la baixa laboral.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors sanitaris de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), 
afectats per sarna que van demanar la baixa per salut ocupacional
314-00522/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00521/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va negar la 
baixa laboral a algun treballador sanitari de l’Hospital Sant Joan, de 
Reus (Baix Camp), afectat per sarna
314-00523/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00521/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de 
control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de 
gènere que duen braçalets GPS
314-00590/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00590/12 us in-
formo del següent:

Els informes de control els realitza la Direcció General de Serveis Penitenciaris. 
S’utilitzen les dades que es reben del dispositiu GPS que duu la persona sotmesa al 
seguiment. S’envien les dades de geolocalització sobre un mapa que mostra el recor-
regut diari del subjecte, així com els esdeveniments i incidències que s’han produït 
cada dia: trucada a la unitat de seguiment, mala connexió de l’aparell GPS, conne-
xió o desconnexió de l’alimentació, bateria baixa, etc.

Barcelona, 12 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats 
pel brot de gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
314-00634/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00634/12 a 
314-00636/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

En detectar-se els primers casos d’afectats allotjats en diferents establiments 
d’hoteleria de la comarca de la Cerdanya, el 21 de febrer de 2018 es va activar el 
Pla d’incidents de múltiples víctimes de l’àmbit primari de la Fundació Hospital de 
Puigcerdà.

Un cop confirmada l’existència del brot de gastroenteritis, el dia 21 de febrer de 
2018 l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) va iniciar la investigació 
epidemiològica i el 22 de febrer de 2018 la investigació ambiental-alimentària.

Una vegada fetes les visites d’inspecció al restaurant-cafè Pla de Masella, es van 
prendre les següents mesures cautelars de prevenció i higiene:

– Tots els manipuladors afectats es van retirar de la cuina fins 48 hores desprès 
que els símptomes s’haguessin normalitzat.

– Es va acordar el tancament per la neteja i desinfecció de les cuines.
– Es va establir un responsable de la supervisió de la higiene dels manipuladors 

en cadascun dels establiments.
– Es van donar normes d’higiene i rentat de mans tant als manipuladors d’ali-

ments com a les persones afectades.
– Es va requerir l’equipament dels rentamans amb dispensador de sabó i eixu-

gamans de paper, tant en els serveis higiènics, com en els punts de neteja de mans 
de les cuines.

– Es van implementar els diferents plans de prerequisits, incloent un procedi-
ment de neteja i desinfecció de vegetals crus i un reforç en la formació dels mani-
puladors d’aliments.

D’acord amb la investigació epidemiològica i ambiental duta a terme per l’ASP-
CAT, la causa probable del brot de gastroenteritis va ser la infecció per Norovirus 
genogrup II, genotip 17.

Alguns treballadors del restaurant van tenir resultats positius a Norovirus, en 
concret dos manipuladors que havien iniciat els símptomes el dia 19 de febrer de 
2018, més 6 treballadors asimptomàtics.

El mecanisme de transmissió principal d’aquest brot va ser l’alimentari (menú 
del dia 20 de febrer de 2018) degut a deficiències higièniques en la manipulació dels 
aliments que va comportar la contaminació dels aliments, en part degudes a man-
cances en les instal·lacions.

En el brot també hi ha va haver transmissió persona-persona. La simptomatolo-
gia principal va ser dolor abdominal i vòmits. Un persona afectada va estar dos dies 
ingressat en un centre hospitalari.

En total, es van notificar 406 persones afectades, 388 menors d’entre 8 i 14 anys 
i 18 professors, de 8 escoles i de 2 grups d’escolars procedents de França.
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Així mateix, es van confirmar per enquesta 246 persones afectades de les 319 
exposades als àpats del restaurant-cafè.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del brot de 
gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
314-00635/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00634/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació al brot de gastroenteritis aguda en hotels de 
la Cerdanya
314-00636/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00634/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a exigir l’execució de la sentència del Tribunal 
Constitucional que obliga a restituir la compensació pagada a la 
concessionària de la plataforma Castor
314-00637/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00637/12 us in-
formo del següent:

Seguidament es relacionen les principals actuacions dutes a terme pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya relatives al Projecte Castor:

a) Reial Decret-Llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents 
en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears. (magatzem Cas-
tor) (BOE 4.10.2014)

– En data 30.12.2014 la Generalitat ha interposat recurs d’inconstitucionalitat.
– En data 21.12.2017 el TC dicta Sentència anul·lant els articles 4 a 6, article 2.2, 

la disposició addicional primera i la disposició transitòria primera.
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b) Ordre IET/2445/2014, de 19 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges 
i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les 
activitats regulades. (BOE 26.12.2014) (GC-1185/2015)

– En data 24.2.2015 es va interposar recurs contenciós administratiu
c) Ordre IET/2736/2015, de 17 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges 

i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les 
activitats regulades per al 2016. (BOE 18.12.2015). (GC-582/2016)

– En data 10.2.2016 s’ha interposat recurs contenciós administratiu.
d) Ordre ETU/1977/2016, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges 

i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les 
activitats regulades per a l’any 2017 (BOE 29.12.2016). (GC-623/2017)

– En data 28.2.2017 s’ha interposat recurs contenciós administratiu.
e) Ordre ETU/1283/2017, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges 

i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les 
activitats regulades per a l’any 2018 (BOE 27.12.2017). (GC-1259/2018)

– En data 26.2.2018 s’ha interposat recurs contenciós administratiu.
En el marc dels recursos contenciosos que el Govern ha anat interposant els dar-

rers anys contra les successives ordres de peatges de gas s’ha esmentat que ha re-
caigut l’esmentada Sentència del TC per tal que es deixi de repercutir als usuaris el 
pagament de la indemnització, la qual cosa haurà de ser objecte de les corresponents 
sentències que recaiguin.

Addicionalment al que s’ha exposat, cal tenir present que, tal com es desprèn de 
l’Informe sobre els resultats de la liquidació provisional núm.11 de 2017 del sector 
del gas natural, elaborat per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competen-
cia, com a conseqüència d’haver-se dictat la Sentència del Tribunal Constitucional 
s’han paralitzat els pagaments destinats a materialitzar el dret de cobrament esta-
blert en e RD-Llei 13/2014 i els titulars d’aquest dret de cobrament deixen de ser 
subjectes del sistema de liquidacions del sector de gas.

Barcelona, 18 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de les 
normes de règim interior del Centre Penitenciari Brians 1
314-00649/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00649/12 us in-
formo del següent:

No s’ha aprovat cap document relatiu a les normes de règim interior en compli-
ment de l’article 171.1 del Reglament penitenciari, que regula les activitats en comú 
d’un departament mixt.

Subratllem que el mòdul al qual es refereix la pregunta (la Unitat de Medi Semi-
obert o UMS) no s’ha constituït com una departament mixt, sinó que és una unitat 
que disposa de dues ales diferenciades separades físicament. Tot i amb això, sí que 
hi ha espais compartits entre els interns i les internes d’aquesta unitat, tal com passa 
a la resta del centre penitenciari, on els homes i les dones disposen d’espais i activi-
tats comunes (teatre, escola, determinats tallers, etc.).
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La ubicació a la UMS d’internes en situació de tercer grau de tractament peni-
tenciari i d’internes en segon grau que gaudeixen del règim de vida previst a l’article 
100.2 del Reglament penitenciari, es va acordar en la sessió del Consell de Direcció 
del dia 15 de desembre de 2017, d’acord amb l’article 29 del Reglament d’organitza-
ció i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. L’acord diu:

Les internes disposaran d’una unitat residencial específica (mòdul B), separada 
dels espais residencials masculins, preservant el seu dret a la privacitat i intimitat 
com a col·lectiu específic.

Altrament podran, opcionalment, gaudir dels espais comunitaris de què disposa 
la UMS.

Aquest acord del Consell de Direcció va ser aprovat per Resolució del director 
general de Serveis Penitenciari, el 2 de febrer de 2018, en la qual s’indica el següent:

La mesura obeeix a la necessitat de facilitar unes condicions de compliment de 
les penes imposades a les dones internes en un règim de confiança i autogovern con-
corde amb el grau de classificació i règim de vida de què gaudeixen, alhora que es 
garanteixen les condicions de seguretat i ordre de l’establiment.

El dia 10 de gener de 2018, es va aprovar la Normativa d’organització provisional 
del Departament de Dones a la UMS en la qual s’exposa que:

L’ala B té un accés específic per a les internes, que estarà tancat sempre perquè 
ningú pugui accedir o sortir sense control dels funcionaris.

Barcelona, 16 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de l’àmbit penitenciari que estan en règim d’interinitat
314-00806/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00806/12 us in-
formo del següent:

El nombre de treballadors en règim d’interinitat i el percentatge en relació al to-
tal de treballadors és el següent:

Àrea de rehabilitació: Hi ha 443 persones en règim d’interinitat que representen 
un 65,53% del total de treballadors d’aquesta àrea.

Àrea de vigilància (interior): Hi ha 347 persones en règim d’interinitat que repre-
senten un 10,52% del total de treballadors d’aquesta àrea.

Barcelona, 16 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits fets 
amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a instal·lar sistemes 
de videoconferència per a facilitar el treball dels advocats amb els 
presos preventius
314-00812/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00812/12 us in-
formo del següent: 

Les actuacions desenvolupades pel Departament de Justícia en relació amb la 
instal·lació de sistemes de videoconferències entre persones internes i advocats, con-
forma un dels casos d’ús del Projecte de videoconferències en l’àmbit d’execució 
penal.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya considera prioritari 
el foment i l’ús generalitzat de les noves tecnologies per a la millora i optimització 
del desenvolupament de les seves funcions i, alhora, per a la qualitat del servei pú-
blic que presta. La videoconferència és una de les tecnologies identificades que pot 
permetre assolir aquests objectius en l’àmbit d’execució penal. El desenvolupament 
del sistema de videoconferència entre advocats i persones internes pretén facilitar i 
fomentar l’assistència lletrada, per fer més eficient el servei públic amb la millora i 
optimització del servei de comunicacions interns-advocats.

El 23 de març de 2017, es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre el De-
partament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats (ICA) de Ca-
talunya, per a la implantació del programa de videocomunicacions entre les perso-
nes internes en centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil i els seus 
advocats defensors. Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es 
desenvoluparà aquest Programa de videocomunicacions entre les persones internes 
i els lletrats/des designats/des o cridats per a la seva defensa, que siguin col·legiats 
dels il·lustres col·legis d’advocats de Catalunya.

Entre els compromisos del Departament de Justícia hi havia el de posar a dispo-
sició del projecte un locutori, com a mínim a cada centre penitenciari, i s’havia de 
desenvolupar una agenda digital per a la gestió de les peticions. També s’havia d’es-
tendre el projecte a la resta de centres penitenciaris i centres educatius per al 2018.

A continuació es detallen les sales i els equips de videoconferències que es dis-
posen en els centres penitenciaris destinats explícitament a les comunicacions amb 
advocats: 

Centres Penitenciaris
Sales / equips

Advocats

CP Brians 1 7

CP Brians 2 2

CP Lledoners 1

CP Mas d’Enric 1

CP Puig de les Basses 2

CP Quatre Camins 2

Total general 18
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Tal com preveu el Conveni, s’ha desenvolupat i es disposa d’una eina tecnològi-
ca d’Automatització de Videoconferències d’Execució Penal (AVEP) que té com a 
finalitat facilitar el procés de gestió de la reserva de sales i la planificació de video-
conferències entre interns dels centres i agents externs, com ara advocats, famílies i 
personal de l’Administració de justícia (jutges i lletrats).

El desenvolupament d’aquesta agenda digital ha permès una millora considerable 
del servei. D’acord amb les primeres dades avaluades, s’ha produït un increment del 
10% en el nombre de comunicacions dels interns amb els advocats. Aquesta eina, 
entre d’altres funcionalitats, garanteix la presència i disponibilitat de l’intern per a 
la videoconferència programada, la qual cosa no és possible assegurar en les visi-
tes presencials dels advocats, en les quals poden esdevenir incidències de manca de 
disponibilitat de l’intern que comporten que no es pugui dur a terme la comunicació 
amb el lletrat.

Quant a les infraestructures dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, cal 
posar de manifest que tots els Col·legis disposen de sales equipades amb aparells de 
videoconferències. L’ICA de Barcelona comptava des de l’any 2017 amb dos apa-
rells (a la seu del Col·legi), i, enguany, ha incrementat la seva dotació amb un aparell 
més (a disposició dels col·legiats a la Ciutat Judicial): 

ICA Sales / equips

Barcelona  3 (*)

Granollers 1

Sant Feliu 1

Vic 1

Manresa 1

Mataró 1

Sabadell 1

Terrassa 1

Figueres 1

Girona 1

Tarragona 1

Reus 1

Lleida 1

Tortosa 1

Total 15

(*) 2 aparells ubicats a la seu de l’ICA de Barcelona i 1 a la Ciutat Judicial

Durant l’any 2017, es va implantar i desplegar el Projecte de videoconferències, 
amb l’entrada efectiva de tots els centres penitenciaris previstos en aquesta fase i tots 
els col·legis d’advocats de Catalunya.

Els centres penitenciaris en els quals resta implantar el sistema de videoconfe-
rències amb els advocats són els centres penitenciaris Ponent, de Joves i de Dones. 
Tal com preveia el Conveni, per a l’any 2018 s’estan duent a terme les actuacions 
adients per equipar i poder endegar aquest cas d’ús del Projecte de videoconferènci-
es en els tres centres penitenciaris esmentats.

En resum, un total de 489 interns preventius van ser traslladats al Centre Pe-
nitenciari Brians 1, que és el centre penitenciari dotat amb més sales i aparells de 
videoconferències (un total de 7), per la qual cosa es considera que s’ha assolit de 
manera òptima l’objectiu de facilitar el treball dels advocats amb els interns preven-



BOPC 137
27 de juliol de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 36

tius, tot coincidint amb el tancament i trasllat dels presos del Centre Penitenciari 
d’Homes de Barcelona.

Barcelona, 16 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del servei 
de transport de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1 i 2 i 
Quatre Camins
314-00814/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00814/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia ja ha licitat i adjudicat el contracte per a la prestació 
Servei de transport del personal adscrit als centres penitenciaris Brians 1, Brians 2, 
Joves i Quatre Camins.

En el següent enllaç al perfil del contractant hi consta publicada aquesta adju-
dicació:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?id-
Doc=32090402&lawType=2&reqCode=viewPcan&idCap=202266&

Aquest contracte ha iniciat la seva execució l’1 de juliol de 2018.

Barcelona, 16 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01096/12 us in-
formo del següent:

La competència sobre els lletrats de l’Administració de Justícia recau en el Mi-
nisteri de Justícia i en el secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia, de 
manera que correspondria a aquestes instàncies promoure un protocol d’actuació 
amb aquest objecte.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=32090402&lawType=2&reqCode=viewPcan&idCap=202266&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=32090402&lawType=2&reqCode=viewPcan&idCap=202266&
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No consta al nostre Departament que s’hagi formalitzat un protocol d’actuació 
entre aquestes instàncies i el Departament d’Interior amb aquest objecte específic.

Barcelona, 12 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01097/12 us in-
formo del següent:

La competència sobre els lletrats de l’Administració de justícia recau en el Mi-
nisteri de Justícia i en el secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia, de 
manera que correspondria a aquetes instàncies promoure un protocol d’actuació 
amb aquest objecte.

Amb tot, ens consta que abans de la realització de qualsevol diligència judicial 
d’entrada i registre en un domicili particular, local o qualsevol altre immoble, les 
autoritats judicials es coordinen amb els cossos policial que han d’intervenir-hi. En 
el marc d’aquesta coordinació, es determina i concreta l’abast de la intervenció po-
licial, un cop valorats tots els factors i circumstàncies que hi incideixin. Així, els 
cossos i forces de seguretat que potent a terme aquestes diligències, vetllen per la 
seguretat de les persones que hi han d’intervenir i prenen les mesures de seguretat 
i precaució que creuen oportunes en funció dels riscos de perillositat de l’actuació.

En aquest Departament, no tenim constància que s’hagin produït disfuncions de 
coordinació entre els representant de l’Administració de Justícia i els cossos i forces 
de seguretat, en aquestes intervencions.

Barcelona, 12 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució dels 
cartells indicadors dels edificis judicials
314-01510/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01510/12 us in-
formo del següent:
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El mes de novembre de 2016, el Serveis Territorials de Tarragona van demanar 
l’actualització de la retolació de diverses seus judicials de l’àmbit territorial, per tal 
d’adequar-la als canvis que s’havien produït als espais de treball dels edificis judi-
cials: reubicació d’òrgans judicials dins del mateix edifici, nous despatxos de jut-
ges i la reubicació i nous espais per als equips tècnics –els que ja existien o els de 
nova implantació. D’altra banda, era necessari adequar al Pla d’Identificació Visual 
corporatiu de la Generalitat de Catalunya (PIV) la retolació i renovar la que s’ha-
via malmès. En definitiva, sobretot per facilitar l’orientació dels ciutadans dins dels 
edificis judicials, calia una renovació dels cartells indicadors dels espais de les seus 
judicials.

Per qüestions pressupostàries no es va poder fer efectiu el canvi fins el passat 16 
de maig; es va canviar parcialment la retolació en cinc dels dotze edificis judicials 
de Tarragona: 

Edifici judicial
Nombre de rètols 
substituïts / nous

Palau de Justícia de Tarragona. Rambla de Lluís Companys, 10 145
Jutjat i Fiscalia de Menors. Avinguda de Vidal i Barraquer, 5  3
Jutjat Mercantil. Avinguda de Roma, 7  1
Jutjats de Reus. Avinguda Marià Fortuny, 73  16
Jutjats de Valls. Carretera del Pla, 35  5
Jutjat de Falset. Carrer de Miquel Barceló, 13  2

Dels cent setanta-dos (172) rètols que es van canviar, només en set (7) casos va 
suposar la substitució d’un rètol bilingüe per un altre de català.

Resta pendent el canvi de la retolació dels jutjats penals de Tarragona, del carrer 
de Sant Antoni Maria Claret. En aquesta seu està previst i aprovat canviar cinquan-
ta-tres rètols, la majoria dels quals estan actualment en format bilingüe.

El cost total de l’actuació (incloent-hi la pendent d’executar dels jutjats penals) ha 
estat de 6.064,14€, amb IVA.

Pel que fa al marc jurídic, en relació amb la retolació dels edificis judicials, el 
criteri a què s’atén la Generalitat és el que està establert a l’article 6.1 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, segon el qual «el català és la llengua d’ús normal de les 
administracions públiques». Igualment, la Llei 1/19998, de 7 de gener, de política 
lingüística, avala aquest mateix criteri.

La retolació de tots els edificis de la Generalitat de Catalunya, seguint també els 
criteris d’imatge corporativa, és en català.

Pel que fa als mitjans materials en matèria de les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (TIC) de què han estat dotats, durant els darrers anys, els òrgans 
judicials de Catalunya, us enumerem a continuació les actuacions més rellevants que 
hem dut a terme amb l’objectiu d’avançar en la modernització de l’Administració de 
justícia en el vessant tecnològic.

Des de l’any 2006: implantació de diversos mòduls informàtics del sistema e-jus-
tícia.cat, en tot el territori, per a poder fer la presentació telemàtica de les demandes 
(TTA), la presentació telemàtica d’escrits (RED), la consulta d’expedients de justícia 
gratuïta, el sistema de gestió de taxes judicials, el sistema de registre i repartiment 
(RIR), la gestió de requeriments policials (GRP), la gestió d’efectes i peces de con-
vicció (GEF), la constitució del tribunal del jurat (TDJ), la gestió de correus (COR), 
el registre de guàrdia (RGU), els atestats policials telemàtics (ATE), els comunicats 
mèdics telemàtics, el mòdul integral per a la gestió de l’Institut de Medicina Legal i 
Ciències Forenses de Catalunya, el mòdul de gestió de fiscalia (àmbit civil).

Des del 2012: implantació de la gestió processal del nou sistema e-justícia.cat, en 
més de 245 òrgans judicials de les jurisdiccions civil, social, mercantil i contenciós 
(incloent-hi les seccions civils de les Audiències Provincials). Aquest nou sistema 
possibilita la tramitació electrònica dels procediments judicials, incorporant-hi ele-
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ments innovadors com ara la signatura electrònica, bases de dades documentals i 
digitalització de documents en paper, de forma integrada en el procediment.

El Departament de Justícia ha renovat totalment l’equipament informàtic de tot 
el personal de l’Administració de justícia: magistrats, lletrats, funcionaris, fiscals i 
metges forenses. També ha renovat tot el parc d’ordinadors de sobretaula, d’ordina-
dors portàtils i maquinari multi funció i impressores personals. També hem dotat 
de més capacitat de processament i emmagatzemament els servidors, com a infraes-
tructura tecnològica de suport en les comunicacions.

També hem renovat el sistema d’enregistrament de vistes: hem substituït el siste-
ma Arconte pel nou sistema Arconte 2, que ha multiplicat la disponibilitat d’aparells 
de videoconferència a disposició dels òrgans judicials, atès que el nou sistema in-
corpora el concepte de signatura electrònica i té la funcionalitat de videoconferència 
integrada amb la gravació.

Totes les sales de vistes dels edificis judicials tenen xarxa wi-fi a la qual els por-
tàtils subministrats a magistrats, lletrats, fiscals i metges forenses poden connec-
tar-s’hi. Aquests portàtils també tenen connexió VPN, amb la possibilitat d’accedir 
a sistemes d’informació judicial mitjançant una connexió remota, des de fora de les 
dependències judicials.

Així doncs, considerem que l’actualització de la retolació dels edificis judicials 
no ha suposat ni suposarà cap afectació a la innovació tecnològica a l’Administració 
de justícia.

Barcelona, 12 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la previsió de transferir el personal sanitari contractat de les 
residències als equips d’atenció primària de referència
311-00499/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 8892 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 18.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Dins de l’àmbit de l’atenció integrada per a les persones que viuen en serveis 
residencials, el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària 
(PIAISS) preveu, entre l’any 2017 i 2020, l’elaboració i aprovació per part de la di-
recció del document de mínims per a la definició del model català d’atenció a les 
persones que viuen en serveis residencials.

Segons el document de desplegament del PIAISS, en aquest període es preveu 
assolir els següents objectius: 

• Reactivar la comissió de treball per a la definició del model d’atenció integrada 
a les residències i la validació del mateix per part de tots els actors implicats.

• Identificar les bones pràctiques d’atenció integrada a la salut de les persones 
que viuen en centres residencials que puguin ser incorporades en l’Observatori 
d’Innovació en Gestió de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS).

• Dissenyar i adoptar els indicadors per avaluar el grau d’implementació del mo-
del d’atenció integrada a la salut de les persones que viuen en centres residencials 
incorporant-los progressivament al marc d’avaluació del model d’atenció integrada.

• Estudiar l’impacte, negociació i implementació de la reordenació de l’atenció 
sanitària a les persones institucionalitzades en residències conjuntament amb el Pla 
Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió respecte al personal sanitari que a hores d’ara està contrac-

tat a les residències? Hi ha alguna previsió que siguin transferits als equips d’atenció 
primària que per proximitat els són de referència?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió 
de les dispensacions farmacèutiques per als usuaris que viuen en 
residències
311-00500/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 8893 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 18.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Dins de l’àmbit de l’atenció integrada per a les persones que viuen en serveis 
residencials, el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària 
(PIAISS) preveu, entre l’any 2017 i 2020, l’elaboració i aprovació per part de la di-
recció del document de mínims per a la definició del model català d’atenció a les 
persones que viuen en serveis residencials.

Segons el document de desplegament del PIAISS, en aquest període es preveu 
assolir els següents objectius: 

• Reactivar la comissió de treball per a la definició del model d’atenció integrada 
a les residències i la validació del mateix per part de tots els actors implicats.

• Identificar les bones pràctiques d’atenció integrada a la salut de les persones 
que viuen en centres residencials que puguin ser incorporades en l’Observatori 
d’Innovació en Gestió de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS).

• Dissenyar i adoptar els indicadors per avaluar el grau d’implementació del mo-
del d’atenció integrada a la salut de les persones que viuen en centres residencials 
incorporant-los progressivament al marc d’avaluació del model d’atenció integrada.

• Estudiar l’impacte, negociació i implementació de la reordenació de l’atenció 
sanitària a les persones institucionalitzades en residències conjuntament amb el Pla 
Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió de la gestió de les dispensacions farmacèutiques per als 

usuaris que viuen a residències de benestar social? Hi ha alguna previsió que aques-
tes dispensacions es duguin a terme per part de les farmàcies hospitalàries dels hos-
pitals de referència en lloc de les farmàcies de carrer com s’ha fet fins ara?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el circuit 
previst per a atendre les urgències mèdiques a les residències
311-00501/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 8894 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 18.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Fascicle segon
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Dins de l’àmbit de l’atenció integrada per a les persones que viuen en serveis 
residencials, el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària 
(PIAISS) preveu, entre l’any 2017 i 2020, l’elaboració i aprovació per part de la di-
recció del document de mínims per a la definició del model català d’atenció a les 
persones que viuen en serveis residencials.

Segons el document de desplegament del PIAISS, en aquest període es preveu 
assolir els següents objectius: 

• Reactivar la comissió de treball per a la definició del model d’atenció integrada 
a les residències i la validació del mateix per part de tots els actors implicats.

• Identificar les bones pràctiques d’atenció integrada a la salut de les persones 
que viuen en centres residencials que puguin ser incorporades en l’Observatori 
d’Innovació en Gestió de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS).

• Dissenyar i adoptar els indicadors per avaluar el grau d’implementació del mo-
del d’atenció integrada a la salut de les persones que viuen en centres residencials 
incorporant-los progressivament al marc d’avaluació del model d’atenció integrada.

• Estudiar l’impacte, negociació i implementació de la reordenació de l’atenció 
sanitària a les persones institucionalitzades en residències conjuntament amb el Pla 
Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el circuit que es preveu pel que fa a l’atenció a les urgències mèdiques? 

I quin és el paper dels metges de les residències, els equips d’atenció primària, el 
servei d’emergències mèdiques, els centres sociosanitaris i els serveis d’urgències 
hospitalàries dels hospitals de referència?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
combinació del Programa d’atenció al pacient crònic complex i 
malaltia crònica avançada amb l’atenció a les persones que viuen en 
residències
311-00502/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 8895 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 18.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Dins de l’àmbit de l’atenció integrada per a les persones que viuen en serveis 
residencials, el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària 
(PIAISS) preveu, entre l’any 2017 i 2020, l’elaboració i aprovació per part de la di-
recció del document de mínims per a la definició del model català d’atenció a les 
persones que viuen en serveis residencials.

Segons el document de desplegament del PIAISS, en aquest període es preveu 
assolir els següents objectius: 

• Reactivar la comissió de treball per a la definició del model d’atenció integrada 
a les residències i la validació del mateix per part de tots els actors implicats.

• Identificar les bones pràctiques d’atenció integrada a la salut de les persones 
que viuen en centres residencials que puguin ser incorporades en l’Observatori 
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d’Innovació en Gestió de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS).

• Dissenyar i adoptar els indicadors per avaluar el grau d’implementació del mo-
del d’atenció integrada a la salut de les persones que viuen en centres residencials 
incorporant-los progressivament al marc d’avaluació del model d’atenció integrada.

• Estudiar l’impacte, negociació i implementació de la reordenació de l’atenció 
sanitària a les persones institucionalitzades en residències conjuntament amb el Pla 
Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De quina manera es preveu encabir el programa d’atenció al Pacient Crònic 

Complex (PCC) i Malaltia Crònica Avançada (MACA) amb l’atenció dels usuaris 
que viuen en residències socials?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
procediment per a assignar les categories de pacient crònic complex 
i de malaltia crònica avançada
311-00503/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 8896 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 18.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Dins de l’àmbit de l’atenció integrada per a les persones que viuen en serveis 
residencials, el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària 
(PIAISS) preveu, entre l’any 2017 i 2020, l’elaboració i aprovació per part de la di-
recció del document de mínims per a la definició del model català d’atenció a les 
persones que viuen en serveis residencials.

Segons el document de desplegament del PIAISS, en aquest període es preveu 
assolir els següents objectius: 

• Reactivar la comissió de treball per a la definició del model d’atenció integrada 
a les residències i la validació del mateix per part de tots els actors implicats.

• Identificar les bones pràctiques d’atenció integrada a la salut de les persones 
que viuen en centres residencials que puguin ser incorporades en l’Observatori 
d’Innovació en Gestió de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS).

• Dissenyar i adoptar els indicadors per avaluar el grau d’implementació del mo-
del d’atenció integrada a la salut de les persones que viuen en centres residencials 
incorporant-los progressivament al marc d’avaluació del model d’atenció integrada.

• Estudiar l’impacte, negociació i implementació de la reordenació de l’atenció 
sanitària a les persones institucionalitzades en residències conjuntament amb el Pla 
Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el procediment mitjançant el qual s’assignen les categories diagnòs-

tiques de Pacient Crònic Complex (PCC) i Malaltia Crònica Avançada (MACA)?
– Quines són les implicacions terapèutiques de l’assignació d’alguna d’aquestes 

dues categories pel que fa als programes d’atenció terapèutica individualitzada?
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– De quina manera s’informa als pacients que han estat assignats a aquestes 
categories? És necessari que els usuaris o els seus familiars signin algun tipus de 
consentiment informat pel que fa a les implicacions terapèutiques que es deriven 
d’aquesta assignació?

– Quin és el protocol que recull aquests punts per tal d’homogeneïtzar les actua-
cions dels professionals sanitaris i socials als diferents territoris?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
implantació de la banda ampla del projecte Xarxa Oberta
311-00518/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11427 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 24.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se está haciendo la implantación de la banda ancha para los municipios de 

más de 50 habitantes a través de dicha plataforma?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
excedents de capacitat de la xarxa del projecte Xarxa Oberta
311-00519/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11428 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 24.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿De qué manera se pone a disposición del mercado mayorista el excedente de 
la capacidad de la red?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
connexions dels proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte 
Xarxa Oberta
311-00520/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11429 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 24.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo se conectan los ISP externos a la red suministrada por Xarxa Oberta?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
dades del trànsit generat pels proveïdors externs d’Internet a la xarxa 
del projecte Xarxa Oberta
311-00521/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11430 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 24.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Los datos del tráfico generado por los ISP externos que usan el excedente de 

la capacidad de la red pasan en algún momento por servidores o proxys controlados 
por Xarxa Oberta?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el control del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació sobre el projecte Xarxa Oberta
311-00522/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11431 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 24.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué control ejerce el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-

mació (CTTI) sobre Xarxa Oberta para garantizar que los datos que viajen a través 
de su fibra óptica no estén expuestos a su visualización por parte de terceras perso-
nas?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’organigrama del projecte Xarxa Oberta
311-00523/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11432 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 24.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el organigrama de Xarxa Oberta?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pressupost per a la concessionària del projecte Xarxa Oberta del 
2010 ençà
311-00524/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11433 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 24.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Con qué presupuesto se ha dotado a la concesionaria entre los años 2010 y 

2018?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
durada de la concessió del projecte Xarxa Oberta
311-00525/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11434 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 24.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué tiempo de duración tiene la concesión? ¿Cuándo será la próxima licita-

ción?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
connexions amb fibra òptica del projecte Xarxa Oberta
311-00526/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11435 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 24.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las 745 sedes que disponen de conexión de fibra óptica implantada 

por Xarxa Oberta?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’elaboració del projecte de llei de protecció dels drets i deures 
digitals dels ciutadans
314-02057/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El passat mes de juny, l’Honorable Conseller Jordi Puigneró, va anunciar l’im-

puls d’una nova llei per protegir els drets i deures digitals dels ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya. Quin és el calendari de desenvolupament d’aquesta proposta? S’ha 
treballat en un esborrany de l’avantprojecte de llei?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Pol Gibert Horcas, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de viatges 
a l’estranger de comandaments i agents dels Mossos d’Esquadra 
durant el 2017
314-02058/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de viatges a l’estranger de comandaments i agents del Cos 

de Mossos d’Esquadra durant l’any 2017? Es demana detall per cada viatge: 
– La ciutat o ciutats de destinació.
– Les dates de sortida i tornada.
– El nombre de persones i el seu rang.
– Enumerar i concretar tots i cadascun dels motius del viatge i els resultats del 

mateix.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets 
al diari Ara del 2015 ençà
314-02059/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 11248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha pagat el Govern alguna quantitat al diari Ara des de l’any 2015 ençà? En cas 

afirmatiu, detallar l’import total, els parcials (en el seu cas) i concepte/s.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no s’han publicat els concursos públics per a gestionar les 
residències de Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i 
Alchemika, de Barcelona
314-02060/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els motius pels quals no s’han publicat els concursos públics 

per a la gestió de les residències de Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i 
Aunós i Alchemika de Barcelona?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP PSC-

Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
publicar el concurs públic per a gestionar les residències de Bertran 
i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02061/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió té el Govern per a la publicació del concurs públic per a la 

gestió de les residències de Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i 
Alchemika de Barcelona? Quin seria el calendari per a la previsible resolució dels 
mateixos?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP PSC-

Units



BOPC 137
27 de juliol de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 51 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions a les residències Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn 
Vidal i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02062/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions s’han fet en les residències de Bertran i Oriola, Bon Pas-

tor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP PSC-

Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per l’incompliment de les ràtios i per les deficiències 
en l’atenció als usuaris de les residències de Bertran i Oriola, Bon 
Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02063/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres arrel de l’incompliment de les ràtios i les deficièn-

cies en l’atenció a les persones usuàries i les seves famílies de les residències de Ber-
tran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP PSC-

Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
educatives i de seguretat dels centres per a la protecció de la 
infància
314-02064/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb quines mesures educatives i de seguretat compten actualment els centres 

destinats a la protecció de la infància?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
destina als centres per a la protecció de la infància
314-02065/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos destina el Govern actualment als centres destinats a la protec-

ció de la infància? Amb les dades desglossades per cadascun dels centres.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
seguretat que s’apliquen als centres per a la protecció de la infància
314-02066/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quines mesures de seguretat s’apliquen actualment als centres destinats a la 
protecció a la infància? Amb les dades desglossades per cadascun dels centres.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
els centres per a la protecció de la infància, la fiscalia de menors i 
els responsables de salut mental
314-02067/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina coordinació s’està produïnt actualment entre els centres destinats a la 

protecció de la infància, la fiscalia de menors i els responsables de salut mental?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per violència registrades als centres per a la protecció de 
la infància en el període 2016-2018
314-02068/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes denúncies per violència s’han registrat als centres destinats a la pro-

tecció de la infància els anys 2016, 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a respondre a les denúncies per violència en els 
centres per a la protecció de la infància en el període 2016-2018
314-02069/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Govern en resposta a les denúncies per violència 

efectuades als centres destinats a la protecció de la infància els anys 2016, 2017 i 
2018?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
reforçar l’equip educatiu del Centre Residencial d’Educació Intensiva 
Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-02070/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern reforçar l’equip educatiu del CREI Can Rubió d’Espar-

raguera? En cas negatiu, per quin motiu? En cas afirmatiu, quines mesures s’imple-
mentaran per fer aquest reforç?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar el personal de seguretat del Centre Residencial 
d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-02071/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern augmentar el personal de seguretat del CREI Can Rubió 

d’Esparraguera? En cas negatiu, per quin motiu? En cas afirmatiu, quines mesures 
s’implementaran per fer aquest reforç?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del 
Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera 
(Baix Llobregat)
314-02072/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb quin personal compta actualment el CREI Can Rubió d’Esparraguera?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions 
d’amotinament al Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió, 
d’Esparreguera (Baix Llobregat), el 2017 i el 2018
314-02073/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes situacions d’amotinament ha patit el CREI Can Rubió d’Esparrague-

ra durant el 2017 i 2018? Quines mesures s’han pres per prevenir i evitar aquestes 
situacions?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos del 
fons de liquidat autonòmic
314-02074/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 11442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin import ha sol·licitat la Generalitat al Fondo de Liquidez Autonómica 

(FLA) per al 2018?
– Quin és el tipus d’interès aplicat per aquests recursos?
– De l’import sol·licitat, quina quantitat es destinarà a cobrir venciments del 

FLA d’anys anteriors?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per 
a incloure un enllaç amb el servei de rodalia en els bitllets dels trens 
Avant
314-02075/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 11443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En el BOPC 211, de 15 de setembre de 2016, es publicava al Control de Com-
pliment de la Resolució 30/XI, sobre la integració del bitllet del servei ferroviari de 
rodalia en el bitllet del servei Avant, on s’hi indicava que «el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat ha iniciat les gestions amb el Govern d’Espanya per tal de poder 
incloure l’enllaç de rodalia als bitllets Avant».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines noves gestions ha realitzat el Govern en aquest temps (nombre de con-

tactes, reunions...) en la negociació amb el Govern d’Espanya per tal de poder in-
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cloure l’enllaç de rodalia en els bitllets Avant? Quins avenços s’han produït en la 
negociació?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per 
al millorament dels abonaments i descomptes del servei ferroviari 
Avant
314-02076/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 11444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En el BOPC 211, de 15 de setembre de 2016, es publicava al Control de Compli-
ment de la Resolució 31/XI, sobre el millorament dels abonaments i els descomp-
tes del servei ferroviari Avant, on s’hi indicava que «el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha iniciat els gestions pertinents amb el Govern d’Espanya per tal de 
adoptar les mesures esmentades a la resolució».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines noves gestions ha realitzat el Govern en aquest temps (nombre de con-

tactes, reunions...) en la negociació amb el Govern d’Espanya per tal de millorar els 
abonaments i els descomptes del servei ferroviari Avant? Quins avenços s’han pro-
duït en la negociació?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
empreses contra la tuberculosi bovina
314-02077/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 11445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Durante el mes de junio se han confirmado más de 10 casos de tuberculosis bo-
vina en rebaños de las comarcas del Pallars Sobirà, Pallars Jussà y del Alt Urgell. 
Los primeros análisis apuntan a que el origen de los positivos podría recaer en el 
contagio procedente de la fauna salvaje a la ganadería extensiva.

Habiéndose anunciado el inicio de un plan piloto por parte del Departamento de 
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de su Subdirección General 
de Actividades Cinegéticas con el objetivo de erradicar y limitar la propagación de 
la enfermedad.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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Las actividades y iniciativas que se han desarrollado desde el anunciado plan y 
el análisis de los resultados obtenidos.

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2018 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
es posà en venda una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via 
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02078/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 11446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al contrato de compraventa firmado entre el director de l’Institut 
Català del Sòl y la cooperativa Llar Unió Catalònia sobre los terrenos y la parcela 
situada en el número 1 de la Vía Trajana de Sant Adrià del Besòs, en los que dic-
ha cooperativa tiene previsto construir una promoción de 102 viviendas, 52 de las 
cuales en régimen de protección oficial y las 50 restantes en régimen protegido con 
precio concertado.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué fecha se puso a la venta dicha parcela, propiedad del Incasòl?

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de la 
posada en venda d’una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via 
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02079/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 11447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al contrato de compraventa firmado entre el director de l’Institut 
Català del Sòl y la cooperativa Llar Unió Catalònia sobre los terrenos y la parcela 
situada en el número 1 de la Vía Trajana de Sant Adrià del Besòs, en los que dic-
ha cooperativa tiene previsto construir una promoción de 102 viviendas, 52 de las 
cuales en régimen de protección oficial y las 50 restantes en régimen protegido con 
precio concertado.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿De qué forma se publicitó la venta de dicha parcela?

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ofertes rebudes 
per a adquirir una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana 
de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02080/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 11448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al contrato de compraventa firmado entre el director de l’Institut 
Català del Sòl y la cooperativa Llar Unió Catalònia sobre los terrenos y la parcela 
situada en el número 1 de la Vía Trajana de Sant Adrià del Besòs, en los que dic-
ha cooperativa tiene previsto construir una promoción de 102 viviendas, 52 de las 
cuales en régimen de protección oficial y las 50 restantes en régimen protegido con 
precio concertado.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas ofertas se recibieron para la compra de dicha parcela? ¿Qué empresas 

o entidades optaron por su compra? ¿Qué condiciones ofrecieron cada una de ellas?

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda 
d’una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant 
Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02081/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 11449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al contrato de compraventa firmado entre el director de l’Institut 
Català del Sòl y la cooperativa Llar Unió Catalònia sobre los terrenos y la parcela 
situada en el número 1 de la Vía Trajana de Sant Adrià del Besòs, en los que dic-
ha cooperativa tiene previsto construir una promoción de 102 viviendas, 52 de las 
cuales en régimen de protección oficial y las 50 restantes en régimen protegido con 
precio concertado.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuál ha sido el precio de venta final de dicha parcela? ¿Cuáles son las condi-
ciones de la compraventa?

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de protecció 
oficial dels habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via 
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02082/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 11450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al contrato de compraventa firmado entre el director de l’Institut 
Català del Sòl y la cooperativa Llar Unió Catalònia sobre los terrenos y la parcela 
situada en el número 1 de la Vía Trajana de Sant Adrià del Besòs, en los que dic-
ha cooperativa tiene previsto construir una promoción de 102 viviendas, 52 de las 
cuales en régimen de protección oficial y las 50 restantes en régimen protegido con 
precio concertado.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál será el grado de protección oficial del que disfrutarán las viviendas que 

se ejecuten en dicha parcela? ¿Se pondrán en alquiler o se venderán?

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la 
protecció oficial dels habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia 
a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02083/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 11451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al contrato de compraventa firmado entre el director de l’Institut 
Català del Sòl y la cooperativa Llar Unió Catalònia sobre los terrenos y la parcela 
situada en el número 1 de la Vía Trajana de Sant Adrià del Besòs, en los que dic-
ha cooperativa tiene previsto construir una promoción de 102 viviendas, 52 de las 
cuales en régimen de protección oficial y las 50 restantes en régimen protegido con 
precio concertado.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Durante cuánto tiempo mantendrán la calificación de protección oficial?

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a 
assignar els habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via 
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02084/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 11452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al contrato de compraventa firmado entre el director de l’Institut 
Català del Sòl y la cooperativa Llar Unió Catalònia sobre los terrenos y la parcela 
situada en el número 1 de la Vía Trajana de Sant Adrià del Besòs, en los que dic-
ha cooperativa tiene previsto construir una promoción de 102 viviendas, 52 de las 
cuales en régimen de protección oficial y las 50 restantes en régimen protegido con 
precio concertado.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál va a ser el procedimiento de asignación de dichas viviendas?

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per a 
optar als habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via 
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02085/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 11453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al contrato de compraventa firmado entre el director de l’Institut 
Català del Sòl y la cooperativa Llar Unió Catalònia sobre los terrenos y la parcela 
situada en el número 1 de la Vía Trajana de Sant Adrià del Besòs, en los que dic-
ha cooperativa tiene previsto construir una promoción de 102 viviendas, 52 de las 
cuales en régimen de protección oficial y las 50 restantes en régimen protegido con 
precio concertado.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué requisitos habrá que cumplir para poder optar a una de esas viviendas?

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu dels 
habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02086/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 11454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al contrato de compraventa firmado entre el director de l’Institut 
Català del Sòl y la cooperativa Llar Unió Catalònia sobre los terrenos y la parcela 
situada en el número 1 de la Vía Trajana de Sant Adrià del Besòs, en los que dic-
ha cooperativa tiene previsto construir una promoción de 102 viviendas, 52 de las 
cuales en régimen de protección oficial y las 50 restantes en régimen protegido con 
precio concertado.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál será el precio de dichas viviendas por metro cuadrado de superficie cons-

truida?

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per 
a posar en venda una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via 
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02087/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 11455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al contrato de compraventa firmado entre el director de l’Institut 
Català del Sòl y la cooperativa Llar Unió Catalònia sobre los terrenos y la parcela 
situada en el número 1 de la Vía Trajana de Sant Adrià del Besòs, en los que dic-
ha cooperativa tiene previsto construir una promoción de 102 viviendas, 52 de las 
cuales en régimen de protección oficial y las 50 restantes en régimen protegido con 
precio concertado.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué razón el Gobierno de la Generalitat optó por vender la parcela en lu-

gar de mantener la titularidad pública de la misma para promover un edificio de vi-
viendas de alquiler asequible que pudiera pasar a formar parte de un parque público 
de vivienda, pudiendo realizarlo a través de una empresa pública o mediante algún 
sistema concertado?

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels 
membres del Consell Escolar de Catalunya
314-02088/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 11456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

En les darreres setmanes s’ha modificat la composició dels membres i de la Pre-
sidència del Consell Escolar de Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines retribucions econòmiques perceben per qualsevol concepte la Presi-

dència, la Secretaria i qualsevol altre membre del Consell Escolar de Catalunya, 
incloent-hi les possibles retribucions periòdiques, dietes per assistència a òrgans col-
legiats, dietes per desplaçament o qualsevol altre tipus d’indemnització econòmica?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la 
banda ampla del projecte Xarxa Oberta
314-02089/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se está haciendo la implantación de la banda ancha para los municipios de 

más de 50 habitantes a través de dicha plataforma?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els excedents de 
capacitat de la xarxa del projecte Xarxa Oberta
314-02090/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿De qué manera se pone a disposición del mercado mayorista el excedente de 

la capacidad de la red?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les connexions dels 
proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta
314-02091/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo se conectan los ISP externos a la red suministrada por Xarxa Oberta?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades del trànsit 
generat pels proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte 
Xarxa Oberta
314-02092/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Los datos del tráfico generado por los ISP externos que usan el excedente de 

la capacidad de la red pasan en algún momento por servidores o proxys controlados 
por Xarxa Oberta?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre el 
projecte Xarxa Oberta
314-02093/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué control ejerce el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-

mació (CTTI) sobre Xarxa Oberta para garantizar que los datos que viajen a través 
de su fibra óptica no estén expuestos a su visualización por parte de terceras perso-
nas?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organigrama del 
projecte Xarxa Oberta
314-02094/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el organigrama de Xarxa Oberta?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a 
la concessionària del projecte Xarxa Oberta del 2010 ençà
314-02095/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Con qué presupuesto se ha dotado a la concesionaria entre los años 2010 y 

2018?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs



BOPC 137
27 de juliol de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 67 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la 
concessió del projecte Xarxa Oberta
314-02096/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué tiempo de duración tiene la concesión? ¿Cuándo será la próxima licita-

ción?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les connexions amb 
fibra òptica del projecte Xarxa Oberta
314-02097/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 11465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En el año 2010 el Consejo de Administración del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicó de manera definitiva el proyecto 
de Xarxa Oberta a la empresa Imagina-Axia, por un periodo de 20 años, tras los 
cuales, la empresa explotadora pondrá la red a disposición de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las 745 sedes que disponen de conexión de fibra óptica implantada 

por Xarxa Oberta?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre 
l’apicultura i la biodiversitat
314-02098/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 11466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures concretes s’estan portant a terme per part del Departament de 

Territori i Sostenibilitat per minimitzar els efectes sobre l’apicultura i la biodiver-
sitat?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a lluitar contra la vespa asiàtica
314-02099/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 11467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
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França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost s’està dedicant a la lluita contra aquesta plaga i sobre quina 

partida pressupostària?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les 
mesures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-02100/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 11468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és l’avaluació de les mesures aplicades i en quina mesura s’han reduït els 
danys a l’apicultura i al medi natural?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pronòstic 
respecte al control de la plaga de la vespa asiàtica
314-02101/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 11469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin pronòstic té l’espècie segons el Departament? Considera que les mesures 

que s’estan portant a terme a l’actualitat són les suficients per al control de la plaga 
i, en conseqüència, la reducció dels efectes sobre l’agricultura i el medi natural? Es 
preveu modificar l’actuació del Departament o incrementar les mesures de lluita i 
control de la plaga?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats, GP Cs



BOPC 137
27 de juliol de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 71 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de la 
col·laboració amb altres administracions i ens per a lluitar contra la 
vespa asiàtica
314-02102/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 11470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quins terminis el Departament col·labora amb altres administracions i ens 

privats i públics, com ara la Diputació de Girona, els Consells Comarcals o els ajun-
taments?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cooperació amb 
els propietaris d’explotacions agràries i apícoles per a lluitar contra 
la vespa asiàtica
314-02103/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 11471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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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La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de cooperació s’ha establert amb els propietaris de les explotacions 

agràries, fructícoles i apícoles afectats? Reben o és previst que rebin alguna mena 
d’ajut per a la prevenció o compensació pels danys ocasionats?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
només poden optar al Premi Joventut treballs escrits en català
314-02104/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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.

La Resolució TSF/1608/2018, de 6 de juliol, obre la convocatòria per a l’any 
2018 dels ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, de 
les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i del Premi 
Joventut. L’objecte del Premi Joventut és premiar una tesis doctoral o treball de final 
de carrera o màster centrat en la realitat juvenil de Catalunya, preferentment sobre 
joves de 16 a 29 anys. Segons la informació que dona la web del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, els requisits per optar al Premi Joventut són que 
els treballs han de ser originals, inèdits, no premiats en altres concursos, haver-se fi-
nalitzat com a màxim dos anys abans de la publicació de la convocatòria i en català.

Malgrat que les universitats tinguin la llengua catalana i la castellana com a llen-
gües oficials, i l’alumnat pugui presentar els seus treballs i les seves tesis doctorals 
en les dues llengües, el Premi Joventut deixa al marge a aquells treballs que no s’han 
presentat en català. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el motiu pel qual només poden optar al Premi Joventut els treballs es-
crits en català?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que han presentat la tesi doctoral en català del 2016 ençà i dels que 
han optat al Premi Joventut
314-02105/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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.

La Resolució TSF/1608/2018, de 6 de juliol, obre la convocatòria per a l’any 
2018 dels ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, de 
les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i del Premi 
Joventut. L’objecte del Premi Joventut és premiar una tesis doctoral o treball de final 
de carrera o màster centrat en la realitat juvenil de Catalunya, preferentment sobre 
joves de 16 a 29 anys. Segons la informació que dona la web del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, els requisits per optar al Premi Joventut són que 
els treballs han de ser originals, inèdits, no premiats en altres concursos, haver-se fi-
nalitzat com a màxim dos anys abans de la publicació de la convocatòria i en català.

Malgrat que les universitats tinguin la llengua catalana i la castellana com a llen-
gües oficials, i l’alumnat pugui presentar els seus treballs i les seves tesis doctorals 
en les dues llengües, el Premi Joventut deixa al marge a aquells treballs que no s’han 
presentat en català. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants alumnes han presentat la seva tesi doctoral en català a Catalunya els 
anys 2016, 2017 i 2018? Quants d’aquests alumnes han optat al Premi Joventut?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que han presentat la tesi doctoral en castellà del 2016 ençà
314-02106/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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.

La Resolució TSF/1608/2018, de 6 de juliol, obre la convocatòria per a l’any 
2018 dels ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, de 
les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i del Premi 
Joventut. L’objecte del Premi Joventut és premiar una tesis doctoral o treball de final 
de carrera o màster centrat en la realitat juvenil de Catalunya, preferentment sobre 
joves de 16 a 29 anys. Segons la informació que dona la web del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, els requisits per optar al Premi Joventut són que 
els treballs han de ser originals, inèdits, no premiats en altres concursos, haver-se fi-
nalitzat com a màxim dos anys abans de la publicació de la convocatòria i en català.

Malgrat que les universitats tinguin la llengua catalana i la castellana com a llen-
gües oficials, i l’alumnat pugui presentar els seus treballs i les seves tesis doctorals 
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en les dues llengües, el Premi Joventut deixa al marge a aquells treballs que no s’han 
presentat en català. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants alumnes han presentat la seva tesis doctoral en castellà a Catalunya els 
anys 2016, 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que han presentat la tesi doctoral en anglès del 2016 ençà
314-02107/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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.

La Resolució TSF/1608/2018, de 6 de juliol, obre la convocatòria per a l’any 
2018 dels ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, de 
les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i del Premi 
Joventut. L’objecte del Premi Joventut és premiar una tesis doctoral o treball de final 
de carrera o màster centrat en la realitat juvenil de Catalunya, preferentment sobre 
joves de 16 a 29 anys. Segons la informació que dona la web del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, els requisits per optar al Premi Joventut són que 
els treballs han de ser originals, inèdits, no premiats en altres concursos, haver-se fi-
nalitzat com a màxim dos anys abans de la publicació de la convocatòria i en català.

Malgrat que les universitats tinguin la llengua catalana i la castellana com a llen-
gües oficials, i l’alumnat pugui presentar els seus treballs i les seves tesis doctorals 
en les dues llengües, el Premi Joventut deixa al marge a aquells treballs que no s’han 
presentat en català. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants alumnes han presentat la seva tesis doctoral en anglès a Catalunya els 
anys 2016, 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que no s’han pogut presentar al Premi Joventut per haver fet la tesi 
doctoral en castellà o en anglès
314-02108/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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.

La Resolució TSF/1608/2018, de 6 de juliol, obre la convocatòria per a l’any 
2018 dels ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, de 
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les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i del Premi 
Joventut. L’objecte del Premi Joventut és premiar una tesis doctoral o treball de final 
de carrera o màster centrat en la realitat juvenil de Catalunya, preferentment sobre 
joves de 16 a 29 anys. Segons la informació que dona la web del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, els requisits per optar al Premi Joventut són que 
els treballs han de ser originals, inèdits, no premiats en altres concursos, haver-se fi-
nalitzat com a màxim dos anys abans de la publicació de la convocatòria i en català.

Malgrat que les universitats tinguin la llengua catalana i la castellana com a llen-
gües oficials, i l’alumnat pugui presentar els seus treballs i les seves tesis doctorals 
en les dues llengües, el Premi Joventut deixa al marge a aquells treballs que no s’han 
presentat en català. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes persones s’han vist afectades per no poder optar al Premi Joventut per 
haver presentat la seva tesis doctoral en castellà? I en anglès?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes rebudes 
pels requisits per a optar al Premi Joventut del 2016 ençà
314-02109/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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.

La Resolució TSF/1608/2018, de 6 de juliol, obre la convocatòria per a l’any 
2018 dels ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, de 
les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i del Premi 
Joventut. L’objecte del Premi Joventut és premiar una tesis doctoral o treball de final 
de carrera o màster centrat en la realitat juvenil de Catalunya, preferentment sobre 
joves de 16 a 29 anys. Segons la informació que dona la web del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, els requisits per optar al Premi Joventut són que 
els treballs han de ser originals, inèdits, no premiats en altres concursos, haver-se fi-
nalitzat com a màxim dos anys abans de la publicació de la convocatòria i en català.

Malgrat que les universitats tinguin la llengua catalana i la castellana com a llen-
gües oficials, i l’alumnat pugui presentar els seus treballs i les seves tesis doctorals 
en les dues llengües, el Premi Joventut deixa al marge a aquells treballs que no s’han 
presentat en català. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes queixes ha rebut el Govern pels requisits a optar al Premi Joventut els 
anys 2016, 2017 i 2018? Per quins motius? Quines respostes s’ha donat a aquestes 
queixes?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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	314-00177/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a tractar l’endometriosi a partir de les conclusions del grup de treball d’experts
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	314-00242/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar que es descartin projectes d’inversió existents al Camp de Tarragona
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	314-00513/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a crear un observatori de la mort dins l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
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	314-00523/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duen braçalets GPS
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	314-02076/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions empreses contra la tuberculosi bovina
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