
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 plantilla dels centres d’atenció 
primària de Viladecans (Baix Llobregat) en data de l’1 de desembre de 2017
314-00020/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels centres d’atenció 
primària de Viladecans (Baix Llobregat) en data de l’1 de desembre de 2016
314-00021/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la taula 
de treball sobre cooperatives de treball associat
314-00050/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions específiques de la 
Inspecció de Treball en el sector carni
314-00051/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades 
per la Inspecció de Treball en el sector carni del 2012 ençà
314-00052/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cooperatives del 
sector carni
314-00053/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de sol·licitar el traspàs 
de la línia ferroviària entre Vandellòs i Tarragona o dels terrenys alliberats
314-00088/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a construir un corredor 
de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00089/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes per a disposar 
dels terrenys per a construir un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port 
Aventura i Tarragona
314-00090/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens entre els ajuntaments 
afectats per la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port 
Aventura i Tarragona
314-00091/12
Resposta del Govern 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun acord, conveni 
o protocol entre el Ministeri de Foment i els ajuntaments afectats per la construc·
ció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00092/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini d’execució de les obres 
per a la posada en funcionament del corredor del tren tramvia entre Cambrils, Sa·
lou, Port Aventura i Tarragona
314-00093/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives previstes per al 
transport entre els municipis afectats pel desmantellament de la línia de ferrocarril 
quan entri en servei la variant de Vandellòs
314-00094/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de licitació de les obres per 
a la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura 
i Tarragona
314-00095/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals de 
l’àmbit sanitari vacunats contra la grip els darrers cinc anys
314-00154/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes pel Departament 
de Salut per a fomentar la vacunació contra la grip entre els professionals sanita·
ris el 2017
314-00155/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase d’elaboració del Llibre blanc 
de l’Administració de justícia a Catalunya
314-00185/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i els informes relatius 
a l’impacte social de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia
314-00214/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’atenció integral a les 
víctimes de discriminació o violència per raons d’orientació sexual i d’identitat o 
expressió de gènere
314-00215/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar la discri·
minació de les persones LGBTI a les residències de gent gran
314-00225/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè les 
víctimes de violència per raons d’orientació sexual i d’identitat o expressió de gè·
nere denunciïn els fets
314-00226/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de cooperació impul·
sats perquè es defensin i es reconeguin els drets de les persones LGBTI en països 
que no ho fan
314-00227/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures promogudes perquè 
les empreses desenvolupin plans d’igualtat i no discriminació de les persones LGBTI
314-00228/12
Resposta del Govern 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’un distintiu per a les 
empreses que destaquin en polítiques d’igualtat i no discriminació de les persones 
LGBTI
314-00229/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a promoure la in·
serció laboral de les persones transgènere
314-00230/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a fer front a la 
manca d’espais d’espera i de treball per als advocats a l’edifici S de la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
314-00239/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada en funciona·
ment de les estacions de Foneria i de Foc Cisell de la línia 10 del metro
314-00253/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada en funcio·
nament de les estacions d’Ildefons Cerdà i de Provençana de la línia 10 del metro
314-00254/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a detectar 
abusos sexuals i maltractaments a menors
314-00256/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de molts centres educatius 
de màxima complexitat a complexitat alta
314-00266/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’estudi que avalen el 
canvi de molts centres educatius de màxima complexitat a complexitat alta
314-00267/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per als centres 
escolars que han passat d’ésser qualificats de màxima complexitat a complexitat alta
314-00268/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques dels centres 
educatius de màxima complexitat o de complexitat alta
314-00269/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars de 
màxima complexitat
314-00283/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars de 
complexitat alta
314-00284/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola i sobre 
els que estan emplaçats en entorns d’alta complexitat
314-00285/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir els concerts 
educatius amb escoles que segreguen per sexe
314-00308/12
Resposta del Govern 58

efamadas
Nota adhesiva
– La pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han passat de centre de màxima complexitat a centre de complexitat alta el curs 2017-2018 (314-00265/12), publicada a la pàg. 55 , ha estat corregida en el BOPC 154, a la pàg. 27.Hauria d'aparèixer en el sumari a continuació de la pregunta 314-00256/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’exigir l’escolarització 
mixta als centres educatius que reben finançament públic
314-00309/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballadors dels serveis d’in·
tervenció especialitzada en violència masclista
314-00338/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos dels serveis d’inter·
venció especialitzada en violència masclista
314-00339/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les baixes laborals 
dels treballadors dels serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
314-00340/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres dependents de la Di·
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que han aplicat el Protocol 
de prevenció i actuació davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat
314-00353/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de situacions de vio·
lència als centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado·
lescència el 2017
314-00354/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions d’urgència per ar·
ranjar la calefacció i l’aïllament a l’Escola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès)
314-00359/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques rebudes per 
la Generalitat per successió intestada els darrers cinc anys
314-00366/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques rebudes per 
la Generalitat per successió intestada que han estat destinades a habitatge social 
els darrers cinc anys
314-00367/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques rebudes per 
la Generalitat per successió intestada que han estat alienades
314-00368/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels ingressos de 
l’alienació de les finques que la Generalitat ha obtingut per successió intestada els 
darrers cinc anys
314-00369/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha decidit que 
alguns centres d’atenció primària tanquin abans de l’hora habitual
314-00370/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària que 
han de tancar abans de l’hora habitual
314-00371/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allargament del temps d’espera 
dels pacients en els centres d’atenció primària que tanquen abans de l’hora habitual
314-00372/12
Resposta del Govern 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’un recurs assis·
tencial pròxim per a la població afectada pel tancament anticipat de centres d’aten·
ció primària
314-00373/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha hagut reunions amb el col·
lectiu dels metges afectats per a acordar el tancament anticipat d’alguns centres 
d’atenció primària
314-00374/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del pla de conciliació 
laboral, familiar i personal dels professionals dels centres sanitaris de l’Institut Ca·
talà de la Salut
314-00375/12
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un decret d’admissió 
d’alumnes a les escoles que substitueixi el del 2007
314-00386/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del decret d’admis·
sió d’alumnes a les escoles
314-00387/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera prevista perquè els do·
cents del grup de referents d’atenció educativa inclusiva difonguin el Decret 150/2017, 
de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
314-00388/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar el nombre de 
membres del grup de referents d’atenció educativa inclusiva
314-00389/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica destinada al 
grup de referents d’atenció educativa inclusiva
314-00390/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda pels membres 
del grup de referents d’atenció educativa inclusiva
314-00391/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a des·
plegar el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste·
ma educatiu inclusiu
314-00392/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instruments per a l’educació 
inclusiva
314-00393/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pràctiques adreçades a l’edu·
cació inclusiva
314-00394/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè 
els centres educatius avancin cap a cultures, polítiques i pràctiques més inclusives
314-00395/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que es dona als pro·
fessionals dels centres educatius amb relació a la planificació de la gradació dels 
suports que necessita cada alumne
314-00396/12
Resposta del Govern 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptaran els re·
ferents d’atenció educativa inclusiva per a impulsar la formació dels professionals 
dels centres amb relació als suports que necessita cada alumne
314-00397/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que encara no tenen un 
projecte educatiu que fomenti una atenció educativa inclusiva i de qualitat
314-00398/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la posada en marxa d’algun pla 
d’emergència per a atendre les persones sense llar durant els dies de baixes tem·
peratures
314-00407/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun protocol d’ac·
tuació per a garantir el recer i la seguretat de les persones sense llar davant les 
baixes temperatures
314-00408/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d’ajuts per a material 
escolar i llibres de text dels cursos 2016·2017 i 2017·2018
314-00409/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a material 
escolar i llibres de text els cursos 2016·2017 i 2017·2018
314-00410/12
Resposta del Govern 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica per a adquirir 
llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals del curs 2015·2016 ençà
314-00411/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a material 
escolar i llibres de text del curs 2010·2011 ençà
314-00412/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que reben ajuts per a 
distribuir entre els alumnes llibres de text i material didàctic
314-00413/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que han rebut ajuts per 
a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals els cursos 
2016·2017 i 2017·2018
314-00414/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica per als ajuts 
per a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals
314-00415/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes beneficiats amb ajuts 
per a adquirir llibres de text i material didàctic els cursos 2016·2017 i 2017·2018
314-00416/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica rebuda del 
Govern de l’Estat per als ajuts per a adquirir llibres de text i material didàctic els 
anys 2016 i 2017
314-00417/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords en l’en·
senyament obligatori
314-00418/12
Resposta del Govern 120
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords en l’en·
senyament postobligatori
314-00419/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a la inclusió 
d’alumnes sords
314-00420/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals contractats per 
a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00421/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes i les incidències per la 
implantació de la renda garantida de ciutadania
314-00422/12
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el sistema infor·
màtic usat per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00423/12
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients resolts per silenci 
administratiu positiu en la implantació de la renda garantida de ciutadania
314-00424/12
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que els interins de 
l’Agència Tributària de Catalunya es puguin presentar a les convocatòries per a pro·
veir definitivament les places
314-00438/12
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oficines de l’Agència 
Tributària de Catalunya obertes i el personal adscrit a cada oficina del setembre al 
desembre del 2017
314-00439/12
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del Pla 
de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació 
del seu funcionament i del Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora 
dels jutjats adjudicats a l’empresa Everis BPO
314-00446/12
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici 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 en vuit jutjats escollits prèviament
314-00448/12
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció de personal i la forma·
ció dels avaluadors de qualitat 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 fun·
cionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora dels jutjats
314-00449/12
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles d’alta com·
plexitat
314-00450/12
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts d’alta com·
plexitat
314-00451/12
Resposta del Govern 130
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes en escoles 
d’alta complexitat
314-00452/12
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes en instituts 
d’alta complexitat
314-00453/12
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar si un 
centre educatiu és d’alta complexitat
314-00454/12
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que s’apliquen als 
centres educatius d’alta complexitat
314-00455/12
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que tenen centres 
educatius d’alta complexitat
314-00456/12
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb què es renova 
la qualificació d’un centre educatiu com a centre d’alta complexitat
314-00457/12
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions transversals amb 
altres departaments pel que fa als centres educatius d’alta complexitat
314-00458/12
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels centres educatius 
d’alta complexitat
314-00459/12
Resposta del Govern 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives a la vinculació 
entre els centres educatius d’alta complexitat i l’abandonament o el fracàs escolar
314-00460/12
Resposta del Govern 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les proves de com·
petències bàsiques dels centres educatius d’alta complexitat
314-00461/12
Resposta del Govern 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor·alumne a les es·
coles d’alta complexitat
314-00462/12
Resposta del Govern 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor·alumne als ins·
tituts d’alta complexitat
314-00463/12
Resposta del Govern 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts específics per a sortides 
i colònies per als alumnes dels centres d’alta complexitat
314-00464/12
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts específics per a activitats 
extraescolars per als alumnes dels centres d’alta complexitat
314-00465/12
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a llibres de text per 
als centres d’alta complexitat
314-00466/12
Resposta del Govern 133
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a llibres de text per 
als centres que no són d’alta complexitat
314-00467/12
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
d’alta complexitat situats en mòduls prefabricats
314-00468/12
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes dels cen·
tres educatius d’alta complexitat que rep beques de menjador
314-00469/12
Resposta del Govern 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
d’alta complexitat que participen al programa Escola Nova 21
314-00470/12
Resposta del Govern 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos específics per a per·
sones nouvingudes de què disposen els centres educatius d’alta complexitat
314-00471/12
Resposta del Govern 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Arabell, de Lleida (Segrià)
314-00476/12
Resposta del Govern 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Bell·lloc del Pla, de Girona
314-00477/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Les Alzines, de Girona
314-00478/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Aura, de Reus (Baix Camp)
314-00479/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Turó, de Constantí (Tarragonès)
314-00480/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Canigó, de Barcelona
314-00481/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Mestral, de Jorba (Anoia)
314-00482/12
Resposta del Govern 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Montclar, de Jorba (Anoia)
314-00483/12
Resposta del Govern 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert edu·
catiu amb l’Escola Pineda, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-00484/12
Resposta del Govern 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert edu·
catiu amb l’Escola Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-00485/12
Resposta del Govern 137
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola La Vall, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00486/12
Resposta del Govern 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert edu·
catiu amb l’Escola La Farga, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-00487/12
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert edu·
catiu amb l’Escola Viaró, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-00488/12
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert 
educatiu amb l’Escola Airina, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-00489/12
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert edu·
catiu amb l’Escola Avantis, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-00490/12
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a comprar l’Hos·
pital General de Catalunya
314-00511/12
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de braçalets GPS de 
control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que 
s’han col·locat durant el 2016 i el 2017
314-00585/12
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de reincidència de con·
demnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duien braçalets 
GPS de control
314-00588/12
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a des·
bloquejar la situació de col·lapse dels jutjats de primera instància de província
314-00724/12
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb Abertis per 
a aplicar mesures de bonificació als vehicles pesants a la carretera C·33
314-00733/12
Resposta del Govern 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació relativa a les línies 
elèctriques amb conductors desprotegits en zones de protecció d’ocells
314-00745/12
Resposta del Govern 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a la fiscalia de la do·
cumentació relativa a les línies elèctriques amb conductors desprotegits en zones 
de protecció d’ocells
314-00746/12
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments per a millorar les 
torres de les línies elèctriques en zones de protecció d’ocells
314-00747/12
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells electrocutats 
els darrers tres anys
314-00748/12
Resposta del Govern 144
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells protegits morts 
per electrocució en línies elèctriques
314-00749/12
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en les línies elèctri·
ques per a evitar la mort d’ocells protegits
314-00750/12
Resposta del Govern 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis amb les companyies 
elèctriques per a evitar l’electrocució d’ocells
314-00752/12
Resposta del Govern 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Agèn·
cia de Salut Pública de Catalunya arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat 
a Osona
314-00756/12
Resposta del Govern 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de tuberculosi 
que s’han registrat a Osona
314-00757/12
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de tuberculosi detectats 
a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga
314-00758/12
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de l’empresa d’Osona 
on s’han detectat els casos de tuberculosi pulmonar
314-00759/12
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones a qui s’està 
fent un seguiment per cohabitació amb malalts de tuberculosi pulmonar a Osona
314-00760/12
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Servei 
de Vigilància Epidemiològica de la Catalunya Central arran del brot de tuberculosi 
pulmonar detectat a Osona
314-00761/12
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Servei 
de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics de la Sub·direc·
ció General de Vigilància arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00762/12
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de comunicació adop·
tades a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga per a informar sobre el brot de 
tuberculosi pulmonar
314-00763/12
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls epidemiològics que es 
fan arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00764/12
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de control sobre el brot 
de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00765/12
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació a la cartera de ser·
veis del Servei Català de la Salut dels dispositius de monitoratge continu de glucosa 
per a persones amb diabetis de tipus 1
314-00766/12
Resposta del Govern 149
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als metges 
de la incorporació a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut dels dispo·
sitius de monitoratge continu de glucosa per a persones amb diabetis de tipus 1
314-00767/12
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris dels metges per a recep·
tar dispositius de monitoratge continu de glucosa a persones amb diabetis de tipus 1
314-00768/12
Resposta del Govern 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors tutelats per 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a cada comarca
314-00804/12
Resposta del Govern 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places en els centres 
residencials d’acció educativa a cada comarca
314-00805/12
Resposta del Govern 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’àm·
bit penitenciari de més de cinquanta anys
314-00807/12
Resposta del Govern 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients pendents 
de tramitar a cada jutjat
314-00808/12
Resposta del Govern 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de personal per expedients 
tramitats a cada jutjat
314-00809/12
Resposta del Govern 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de transport per als tre·
balladors de la presó Model que s’han de traslladar a altres centres penitenciaris
314-00813/12
Resposta del Govern 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pacte del Grup 
de Treball del Personal Penitenciari Dependent de la Mesa Sectorial del Personal 
de l’Administració i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de de·
pendències de l’àmbit penitenciari
314-00816/12
Resposta del Govern 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de trasllat 
d’interns a presons catalanes que s’han autoritzat del 2015 ençà
314-00820/12
Resposta del Govern 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de trasllat 
d’interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
314-00821/12
Resposta del Govern 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la concessió privada 
de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix pel Departament de la Vicepresi·
dència i d’Economia i Hisenda
314-00822/12
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la concessió priva·
da de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat
314-00823/12
Resposta del Govern 160
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els grups parlamentaris Repu·
blicà i de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent han sol·licitat alguna 
partida pressupostària per al rescat de la concessió privada de l’explotació de les 
línies Trambesòs i Trambaix
314-00824/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de rescatar la concessió 
privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
314-00825/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del rescat de la concessió 
privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
314-00826/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sanci·
ons lingüístiques tramitades en el període 1999·2017
314-00854/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sanci·
ons lingüístiques tramitades d’ofici en el període 1999·2017
314-00855/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sanci·
ons lingüístiques tramitades per denúncia de persona física en el període 1999·2017
314-00856/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sancions 
lingüístiques tramitades per denúncia de persona jurídica en el període 1999·2017
314-00857/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sanci·
ons lingüístiques tramitades a cada municipi en el període 1999·2017
314-00858/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per sancions lin·
güístiques en el període 1999·2017
314-00859/12
Resposta del Govern 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per sancions lin·
güístiques en el període 1999·2017 a cada municipi
314-00860/12
Resposta del Govern 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la tramitació de les ac·
tuacions per sancions lingüístiques en el període 1999·2017
314-00861/12
Resposta del Govern 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de compravendes d’ha·
bitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
314-00865/12
Resposta del Govern 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de compravendes d’ha·
bitatges als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00866/12
Resposta del Govern 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de compravendes d’ha·
bitatges a cada comarca del 2003 ençà
314-00867/12
Resposta del Govern 169
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de lloguers d’habitatges 
als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
314-00868/12
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de lloguers d’habitatges 
als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00869/12
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de lloguers d’habitatges 
a cada comarca del 2003 ençà
314-00876/12
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac·
cedir a habitatges de lloguer social en el període 2010·2017
314-00896/12
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac·
cedir a habitatges de lloguer social desestimades en el període 2010·2017
314-00897/12
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac·
cedir a habitatges de lloguer social presentades per persones d’entre 18 i 30 anys 
en el període 2010·2017
314-00898/12
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac·
cedir a habitatges de lloguer social presentades per famílies amb fills a càrrec en 
el període 2010·2017
314-00899/12
Resposta del Govern 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac·
cedir a habitatges de lloguer social presentades per persones de la tercera edat en 
el període 2010·2017
314-00900/12
Resposta del Govern 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac·
cedir a habitatges de lloguer social presentades per persones amb discapacitat en 
el període 2010·2017
314-00901/12
Resposta del Govern 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac·
cedir a habitatges de lloguer social als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barce·
lona en el període 2010·2017
314-00902/12
Resposta del Govern 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac·
cedir a habitatges de lloguer social als municipis de més de 20.000 habitants en el 
període 2010·2017
314-00903/12
Resposta del Govern 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac·
cedir a habitatges de lloguer social a cada comarca en el període 2010·2017
314-00904/12
Resposta del Govern 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats en el període 2010·2017
314-00905/12
Resposta del Govern 172
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 
2010·2017
314-00906/12
Resposta del Govern 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010·2017
314-00907/12
Resposta del Govern 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a cada comarca en el període 2010·2017
314-00908/12
Resposta del Govern 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones d’entre 18 i 30 anys als municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en el període 2010·2017
314-00909/12
Resposta del Govern 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones d’entre 18 i 30 anys dels municipis de més de 20.000 
habitants en el període 2010·2017
314-00910/12
Resposta del Govern 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer so·
cial atorgats a persones d’entre 18 i 30 anys a cada comarca en el període 2010·2017
314-00911/12
Resposta del Govern 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a famílies amb fills a càrrec als municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en el període 2010·2017
314-00912/12
Resposta del Govern 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a famílies amb fills a càrrec als municipis de més de 20.000 habi·
tants en el període 2010·2017
314-00913/12
Resposta del Govern 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a famílies amb fills a càrrec a cada comarca en el període 2010·2017
314-00914/12
Resposta del Govern 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones de la tercera edat als municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en el període 2010·2017
314-00915/12
Resposta del Govern 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones de la tercera edat als municipis de més de 20.000 habi·
tants en el període 2010·2017
314-00916/12
Resposta del Govern 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones de la tercera edat a cada comarca en el període 2010·2017
314-00917/12
Resposta del Govern 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones amb discapacitat als municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en el període 2010·2017
314-00918/12
Resposta del Govern 176
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones amb discapacitat als municipis de més de 20.000 habi·
tants en el període 2010·2017
314-00919/12
Resposta del Govern 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones amb discapacitat a cada comarca en el període 2010·2017
314-00920/12
Resposta del Govern 176

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
314-00987/12
Resposta del Govern 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a lluitar 
contra la vespa asiàtica
314-00988/12
Resposta del Govern 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les mesures aplica·
des per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-00989/12
Resposta del Govern 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pronòstic dels resultats de la 
lluita contra la vespa asiàtica
314-00990/12
Resposta del Govern 180

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
314-00991/12
Resposta del Govern 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cooperació amb els propietaris 
d’explotacions agràries, fructícoles i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-00992/12
Resposta del Govern 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que l’Agència Ca·
talana de l’Aigua té de l’estudi que alerta de la presència de restes d’antibiòtics en 
aqüífers i rius
314-00999/12
Resposta del Govern 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per l’Agèn·
cia Catalana de l’Aigua per a resoldre la situació derivada de la presència de restes 
d’antibiòtics en aqüífers i rius
314-01000/12
Resposta del Govern 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència Catalana de l’Aigua té 
identificats els aqüífers contaminats per antibiòtics
314-01001/12
Resposta del Govern 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en la salut de les per·
sones de la contaminació per antibiòtics dels aqüífers i rius
314-01002/12
Resposta del Govern 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la presència d’antibi·
òtics en la fauna i la flora del Fluvià
314-01003/12
Resposta del Govern 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació d’una regulació més es·
tricta en l’ús d’antibiòtics en productes veterinaris
314-01004/12
Resposta del Govern 184
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de la variant ferro·
viària del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita en el servei de trens de 
rodalia d’aquests municipis
314-01017/12
Resposta del Govern 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del manteniment del 
servei de trens de rodalia de Salou i Cambrils i de les connexions amb Barcelona
314-01018/12
Resposta del Govern 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha sol·licitat gestionar la línia fer·
roviària entre Vandellòs i la Secuita quan comenci a funcionar la variant ferroviària 
del Corredor Mediterrani
314-01019/12
Resposta del Govern 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconversió del servei de trens 
de rodalia del Camp de Tarragona en un servei de tramvia
314-01020/12
Resposta del Govern 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una àrea metropolitana 
del taxi al voltant de l’estació del Camp de Tarragona
314-01024/12
Resposta del Govern 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Centre Residencial d’Acció Edu·
cativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01036/12
Resposta del Govern 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur del Centre Residencial d’Ac·
ció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01037/12
Resposta del Govern 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de tancament o canvi 
d’activitat del Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Espar·
reguera (Baix Llobregat)
314-01038/12
Resposta del Govern 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors que acull 
el Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix 
Llobregat)
314-01039/12
Resposta del Govern 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat dels treballadors del 
Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix 
Llobregat)
314-01040/12
Resposta del Govern 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou ús del Centre Residencial 
d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01041/12
Resposta del Govern 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de l’informe tècnic 
relatiu a la implantació del transport urbà a Vila·seca (Tarragonès) per a fer·ne la 
validació tècnica
314-01054/12
Resposta del Govern 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre l’aug·
ment de casos pendents de tramitació als jutjats de Girona
314-01056/12
Resposta del Govern 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la nova oficina 
judicial als jutjats de Girona
314-01057/12
Resposta del Govern 193
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Depar·
tament de Justícia per a agilitar els casos de violència de gènere pendents de tra·
mitació als jutjats a Girona
314-01058/12
Resposta del Govern 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Depar·
tament de Justícia per a agilitar els casos de violència de gènere pendents de tra·
mitació als jutjats de menors de Girona
314-01059/12
Resposta del Govern 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa de for·
mació en noves addiccions per als professionals que tracten les toxicomanies
314-01063/12
Resposta del Govern 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pa·cients atesos a 
les unitats d’addicció el 2017
314-01064/12
Resposta del Govern 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis que són seus 
judicials a Tarragona
314-01071/12
Resposta del Govern 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que paga pel lloguer dels 
edificis que són seus judicials a Tarragona
314-01072/12
Resposta del Govern 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del Fòrum Judicial 
a Tarragona
314-01073/12
Resposta del Govern 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat s’ha reunit amb la Plataforma pel Transport Públic per parlar de les infra·
estructures i els serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
314-01114/12
Resposta del Govern 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat s’ha reunit amb la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Camp de Tar·
ragona per parlar de les infraestructures i els serveis ferroviaris de la zona
314-01115/12
Resposta del Govern 203

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el efectes econòmics a Cambrils i 
Salou per la pèrdua dels serveis ferroviaris
314-01116/12
Resposta del Govern 203

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de connexió dels nuclis 
urbans de Salou, Cambrils i Tarragona després que es desmantellin els serveis fer·
roviaris
314-01117/12
Resposta del Govern 204

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual renuncia a l’es·
tació de trens del centre de Salou (Tarragonès)
314-01118/12
Resposta del Govern 204

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals va rescatar 
la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur
314-01119/12
Resposta del Govern 204

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del nombre de conne·
xions ferroviàries entre Salou i Tarragona i entre Salou i Barcelona
314-01120/12
Resposta del Govern 204
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de connexions entre l’es·
tació de Port Aventura i les de Barcelona i Tarragona
314-01121/12
Resposta del Govern 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els trens Euromed deixaran 
d’aturar·se a Tarragona
314-01122/12
Resposta del Govern 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de connexions diàries 
entre les estacions de Tarragona i de Tortosa que es perdran
314-01123/12
Resposta del Govern 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenen l’Ajunta·
ment de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre de l’acord per les infraestruc·
tures i els serveis ferroviaris al Camp de Tarragona
314-01124/12
Resposta del Govern 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la implantació 
del tren tramvia entre Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus i les noves connexi·
ons amb el Baix Penedès
314-01125/12
Resposta del Govern 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a la implantació 
del tren tramvia entre Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus i les noves connexi·
ons amb el Baix Penedès
314-01126/12
Resposta del Govern 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del desmantella·
ment dels serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
314-01127/12
Resposta del Govern 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es trans·
formen gradualment les infraestructures ferroviàries del Camp de Tarragona sense 
desmantellar el sistema ferroviari integral
314-01128/12
Resposta del Govern 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha acordat 
emplaçar l’estació ferroviària intermodal a Perafort (Tarragonès)
314-01129/12
Resposta del Govern 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estació ferroviària intermodal 
que es preveu construir a Perafort (Tarragonès) enllaçarà amb algun sistema ferro·
viari de rodalia o tramvia
314-01130/12
Resposta del Govern 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’estació inter·
modal del Camp de Tarragona no es construirà en el punt d’intersecció del Corredor 
Mediterrani amb la línia ferroviària convencional Reus·Tarragona
314-01131/12
Resposta del Govern 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb bus de l’estació 
intermodal del Camp de Tarragona i l’aeroport
314-01132/12
Resposta del Govern 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el pla per les infraestructures i 
els serveis ferroviaris al Camp de Tarragona s’ha acordat amb el Ministeri de Foment
314-01133/12
Resposta del Govern 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions que s’han pre·
sentat contra les clíniques iDental del 2014 ençà
314-01144/12
Resposta del Govern 208
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de cursar el màster 
de formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat de ma·
nera semipresencial o intensiva
314-01152/12
Resposta del Govern 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de xarampió 
detectats el 2018
314-01159/12
Resposta del Govern 212

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació 
als casos de xarampió el 2018
314-01160/12
Resposta del Govern 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què ha començat a 
adoptar mesures amb relació als casos de xarampió el 2018
314-01161/12
Resposta del Govern 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a informar a 
la població dels casos de xarampió el 2018
314-01162/12
Resposta del Govern 214

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control duts a 
terme davant els casos de xarampió el 2018
314-01163/12
Resposta del Govern 214

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del brot de xarampió 
de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
314-01164/12
Resposta del Govern 214

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació 
al brot de xarampió de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
314-01165/12
Resposta del Govern 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control pel brot 
de xarampió de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
314-01166/12
Resposta del Govern 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre de les clíniques odon·
tològiques de baix cost com a centres sanitaris
314-01177/12
Resposta del Govern 216

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions als cen·
tres sanitaris entre el 2015 i el 2017
314-01178/12
Resposta del Govern 217

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe encarregat per la Comissió 
Europea a la consultora Pöyr sobre la viabilitat del gasoducte Midcat
314-01211/12
Resposta del Govern 217

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació del Ministeri de Fo·
ment sobre el projecte del gasoducte Midcat
314-01212/12
Resposta del Govern 219

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix la necessitat d’im·
pulsar el gasoducte Midcat
314-01213/12
Resposta del Govern 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recorregut exacte del projecte 
del gasoducte Midcat en el tram entre Hostalric (La Selva) i la frontera amb França
314-01214/12
Resposta del Govern 220
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes d’impacte ambiental 
del projecte del gasoducte Midcat
314-01215/12
Resposta del Govern 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats en el marc del 
Pla de colònies industrials en el període 2015·2017
314-01230/12
Resposta del Govern 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a netejar els 
marges dels rius i les rieres del Bages i el Berguedà en el període 2015·2017
314-01231/12
Resposta del Govern 221

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació del col·lector de sal·
morres del Bages
314-01233/12
Resposta del Govern 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que l’Agència Catalana 
de l’Aigua està adoptant per a revertir la baixada dels cabals dels rius
314-01250/12
Resposta del Govern 223

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de les mesures 
acordades a la Taula del Ter del 2017 per a reduir el transvasament a Barcelona
314-01251/12
Resposta del Govern 224

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de promoure la implantació dels cabals ambientals a la conca del Ter davant 
el Consell de la Xarxa Ter·Llobregat
314-01252/12
Resposta del Govern 225

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a millorar la situació de la Muga
314-01253/12
Resposta del Govern 225

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’ampliar l’embassa·
ment de Darnius·Boadella
314-01254/12
Resposta del Govern 226

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les proves pilot 
de gestió forestal per a reduir el consum d’aigua
314-01255/12
Resposta del Govern 226

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del rendiment de les 
plantes dessalinitzadores del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i Blanes (Selva) per 
l’Agència Catalana de l’Aigua
314-01256/12
Resposta del Govern 227

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de la planta des·
salinitzadora del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01257/12
Resposta del Govern 228

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la previsió d’algun desembassa·
ment a la conca del riu Ter per part de l’Agència Catalana de l’Aigua
314-01258/12
Resposta del Govern 229

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’any en què es van concedir els 
nuclis zoològics dels delfinaris de Marineland Catalunya, a Palafolls (Maresme), i 
d’Aquopolis Costa Daurada (la Pineda), a Vila·seca (Tarragonès)
314-01273/12
Resposta del Govern 231
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris que es van aplicar per 
a concedir els nuclis zoològics dels delfinaris de Marineland Catalunya, a Palafolls 
(Maresme), i d’Aquopolis Costa Daurada (la Pineda), a Vila·seca (Tarragonès)
314-01274/12
Resposta del Govern 232

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els últims mesos s’ha fet cap 
inspecció al delfinari de Marineland Catalunya, a Palafolls (Maresme)
314-01275/12
Resposta del Govern 232

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions del projecte Life 
Medacc amb relació a la disminució dels cabals del Ter, la Muga i el Segre
314-01276/12
Resposta del Govern 232

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Agèn·
cia Catalana de l’Aigua davant la disminució dels cabals del Ter, la Muga i el Segre
314-01277/12
Resposta del Govern 233

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de millorament de la 
situació del cabal del tram inferior del Segre
314-01278/12
Resposta del Govern 233

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en servei de la primera 
fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
314-01284/12
Resposta del Govern 233

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol antisuïcidi al Centre 
Penitenciari Brians 1
314-01287/12
Resposta del Govern 234

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de l’ús per 
l’empresa Dogking de collars de descàrrega o collars de càstig per a ensinistrar 
gossos de teràpia i assistència
314-01289/12
Resposta del Govern 234

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús per l’empresa Dogking de 
collars de descàrrega o de càstig per a ensinistrar gossos de teràpia i assistència
314-01290/12
Resposta del Govern 236

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha fet cap inspecció a l’empresa 
Dogking per a comprovar com ensinistren els animals
314-01291/12
Resposta del Govern 236

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mètodes d’ensinistrament de 
gossos de l’empresa Dogking garanteixen el benestar animal
314-01292/12
Resposta del Govern 236

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat dels mètodes d’ensinis·
trament de gossos de l’empresa Dogking
314-01293/12
Resposta del Govern 236

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de prohibir els collars 
de descàrrega i de càstig per a ensinistrar animals
314-01294/12
Resposta del Govern 237

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han retirat els dispositius col·
locats als edificis del Bisbat de Lleida per a evitar que les cigonyes hi facin el niu
314-01295/12
Resposta del Govern 237
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han retirat 
els dispositius col·locats en edificis de Tàrrega per a evitar que les cigonyes hi facin 
el niu i no s’han retirat els de Lleida
314-01296/12
Resposta del Govern 238

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Bisbat 
de Lleida per a evitar morts de cigonyes
314-01297/12
Resposta del Govern 238

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb el Bisbat de 
Lleida amb relació als dispositius que eviten que les cigonyes facin el niu
314-01298/12
Resposta del Govern 238

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els agents rurals han fet alguna 
intervenció amb relació als dispositius col·locats als edificis del Bisbat de Lleida per 
a evitar que les cigonyes hi facin el niu
314-01299/12
Resposta del Govern 238

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació antigripal en 
la campanya del 2017·2018
314-01312/12
Resposta del Govern 239

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la vacunació antigripal 
durant els últims cinc anys
314-01313/12
Resposta del Govern 241

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals 
de l’àmbit de la salut que s’han vacunat contra la grip en la campanya 2017·2018
314-01314/12
Resposta del Govern 241

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
fomentar la vacunació antigripal el 2017
314-01315/12
Resposta del Govern 241

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels equips del Programa 
d’atenció domiciliària i equips de suport els darrers quatre anys
314-01346/12
Resposta del Govern 242

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips del Programa 
d’atenció domiciliària i equips de suport al Vallès Occidental
314-01347/12
Resposta del Govern 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de prevenció per 
a evitar els casos de sarna al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas 
Mahaniam, del Pla de Santa Maria (Alt Camp)
314-01348/12
Resposta del Govern 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació als dos 
afectats per sarna al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam, del Pla  
de Santa Maria (Alt Camp)
314-01349/12
Resposta del Govern 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control i se·
guiment dels casos de sarna al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas 
Mahaniam, del Pla de Santa Maria (Alt Camp)
314-01350/12
Resposta del Govern 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del Centre d’Estudis 
de Temes Contemporanis
314-01351/12
Resposta del Govern 254
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d’actuació desenvo·
lupat pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis entre el març del 2016 i el no·
vembre del 2017
314-01352/12
Resposta del Govern 255

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Centre d’Estudis 
de Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01353/12
Resposta del Govern 255

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del Centre d’Estudis de 
Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01354/12
Resposta del Govern 256

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions, els programes i els 
estudis fets pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al no·
vembre del 2017
314-01355/12
Resposta del Govern 256

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del Centre d’Estudis 
de Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01356/12
Resposta del Govern 256

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en què s’han esmer·
çat els recursos del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 
al novembre del 2017
314-01357/12
Resposta del Govern 256

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a solucionar els 
problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01358/12
Resposta del Govern 257

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat de la legalització de la 
urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occiden·
tal) i Badalona (Barcelonès)
314-01359/12
Resposta del Govern 258

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de permutar zones 
d’aprofitament urbanístic pendents de desenvolupar amb la urbanització del Bosc 
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barce·
lonès)
314-01360/12
Resposta del Govern 258

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a so·
lucionar els problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Mont·
cada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01361/12
Resposta del Govern 258

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que representants del 
Departament de Territori i Sostenibilitat es reuneixin amb els veïns de la urbanitza·
ció del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Ba·
dalona (Barcelonès)
314-01362/12
Resposta del Govern 258

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a trac·
tar la resistència als antibiòtics
314-01363/12
Resposta del Govern 259
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esquerdes aparegudes en ha·
bitatges de Sabadell (Vallès Occidental) arran de les obres de perllongament de la 
línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
314-01366/12
Resposta del Govern 267

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si algun responsable ha visitat la 
zona de Sabadell (Vallès Occidental) afectada per l’aparició d’esquerdes als habi·
tatges arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Gene·
ralitat de Catalunya
314-01367/12
Resposta del Govern 267

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si algun responsable s’ha posat en 
contacte amb els veïns dels habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han 
aparegut esquerdes arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
314-01368/12
Resposta del Govern 268

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis d’impacte estructural 
en els edificis de la zona de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya al pas per Sabadell (Vallès Occidental)
314-01369/12
Resposta del Govern 268

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions ofertes als veïns dels 
habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han aparegut esquerdes arran de 
les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
314-01370/12
Resposta del Govern 268

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les so·
lucions ofertes als veïns dels habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han 
aparegut esquerdes arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
314-01371/12
Resposta del Govern 269

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients que l’Hos·
pital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), va derivar a 
altres hospitals el 2017
314-01387/12
Resposta del Govern 269

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges que van dei·
xar de treballar a l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet (Bar·
celonès), el 2017
314-01388/12
Resposta del Govern 270

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers que van 
deixar de treballar a l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès), el 2017
314-01389/12
Resposta del Govern 270

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de prorrogar el projecte 
PirosLife de reintroducció de l’os bru al Pirineu central
314-01390/12
Resposta del Govern 271

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atacs acreditats d’os 
bru al sector de la ramaderia i de l’apicultura en el període 2014·2017 i les indem·
nitzacions satisfetes
314-01391/12
Resposta del Govern 273

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la pòlissa d’assegurança 
subscrita per a indemnitzar els ramaders i els apicultors dels atacs d’os bru el 2017
314-01392/12
Resposta del Govern 273
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ordres d’embarga·
ment a particulars beneficiaris de prestacions o ajuts per a pagar el lloguer que va 
rebre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’Agència Tributària el 2017 i el 2018
314-01403/12
Resposta del Govern 273

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència de l’Habitatge de Ca·
talunya ha rebut alguna instrucció de l’Administració de considerar les prestacions 
i els ajuts per a pagar el lloguer com a prestacions inembargables
314-01404/12
Resposta del Govern 274

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com l’Agència de l’Ha·
bitatge de Catalunya informa els beneficiaris de prestacions o ajuts per al lloguer 
que han estat embargats
314-01405/12
Resposta del Govern 274

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents laborals 
del 2017
314-01463/12
Resposta del Govern 275

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reduir 
el nombre d’accidents laborals el 2018
314-01464/12
Resposta del Govern 279

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si són suficients les mesures adop·
tades per a prevenir els riscos laborals dels treballadors de les empreses dels ser·
veis de terra dels aeroports
314-01465/12
Resposta del Govern 279

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les càrnies Le Porc 
Gourmet i The Fortune Pic
314-01498/12
Resposta del Govern 279

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions perquè les càrnies 
Le Porc Gourmet, de Santa Eugènia de Berga, i The Fortune Pic, a Mollerussa, no 
traslladin la seva producció a fora
314-01499/12
Resposta del Govern 281

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga·
rantir els llocs de treball dels dos centres de producció de carn del Grup Jorge
314-01500/12
Resposta del Govern 281

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades per 
treballadors de cooperatives subcontractats pels dos centres de producció de carn 
del Grup Jorge
314-01501/12
Resposta del Govern 281

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Llei 12/2015, 
de cooperatives, per les càrnies Le Porc Gourmet i The Fortune Pic
314-01502/12
Resposta del Govern 281

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de treball dels tre·
balladors de les càrnies Le Porc Gourmet i The Fortune Pic
314-01503/12
Resposta del Govern 282

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la situació dels 
treballadors de les càrnies Le Porc Gourmet i The Fortune Pic
314-01504/12
Resposta del Govern 282

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites de suport i millora dels 
jutjats de pau
314-01509/12
Resposta del Govern 282
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de subministrament 
del medicament Adiro
314-01526/12
Resposta del Govern 284

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el sub·
ministrament del medicament Adiro
314-01527/12
Resposta del Govern 285

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a la cartoixa 
d’Escaladei (Priorat)
314-01536/12
Resposta del Govern 285

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del carnet cultural
314-01542/12
Resposta del Govern 286

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el portal d’arxius de Catalunya
314-01549/12
Resposta del Govern 287

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programari d’arxius de Catalunya
314-01550/12
Resposta del Govern 288

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reforma del Museu d’Art de Girona
314-01551/12
Resposta del Govern 291

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’ampliació del Museu 
d’Història de Catalunya
314-01552/12
Resposta del Govern 292

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de museu de l’arqui·
tectura
314-01554/12
Resposta del Govern 293

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de mancomunitat cultu·
ral de Catalunya
314-01555/12
Resposta del Govern 294

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a incloure el con·
cepte de patrimoni immaterial en el marc legal
314-01556/12
Resposta del Govern 298

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla nacional de fotografia
314-01558/12
Resposta del Govern 299

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reactivació de la Fundació Ca·
talunya Cultura
314-01559/12
Resposta del Govern 300

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla integral de les arts visuals
314-01563/12
Resposta del Govern 302

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de recerca etnològica
314-01566/12
Resposta del Govern 304

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’iniciatives per a la qua·
litat i l’excel·lència lingüístiques del 2016 ençà
314-01567/12
Resposta del Govern 306
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a desplegar l’Ins·
titut d’Estudis Aranesos del 2016 ençà
314-01568/12
Resposta del Govern 310

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fomentar el co·
neixement i l’ús de l’aranès del 2016 ençà
314-01569/12
Resposta del Govern 311

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis de traducció automà·
tica a l’occità
314-01570/12
Resposta del Govern 313

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a internacionalitzar 
l’Institut Ramon Llull del 2016 ençà
314-01575/12
Resposta del Govern 313

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a la basílica 
de Santa Maria de Mataró (Maresme)
314-01581/12
Resposta del Govern 318

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la consellera de Cul·
tura de retirar la seva signatura del manifest del Grup Koiné
314-01631/12
Resposta del Govern 319

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors amb coma 
etílic atesos els darrers cinc anys
314-01705/12
Resposta del Govern 320

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha reem·
plaçat les màquines de mamografia del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), 
i del CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01774/12
Resposta del Govern 321

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a reemplaçar 
les màquines de mamografia del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i del 
CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01775/12
Resposta del Govern 322

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones afectades per 
la manca de servei de mamografia al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i 
al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01776/12
Resposta del Govern 322

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres on s’han derivat les 
dones que s’havien de fer una mamografia al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llo·
bregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01777/12
Resposta del Govern 322

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mamografies de do·
nes de Cornellà, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 
pendents de programació del març del 2018 ençà
314-01778/12
Resposta del Govern 322

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per a reduir la llista 
d’espera per a fer·se una mamografia que s’ha creat per la manca d’aquest servei 
al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-01779/12
Resposta del Govern 323
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radiòlegs del CAP 
Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat)
314-01780/12
Resposta del Govern 323

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radiòlegs del CAP 
Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01781/12
Resposta del Govern 323

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de radiologia 
que es fan diàriament al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat)
314-01782/12
Resposta del Govern 323

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de radiologia 
que es fan diàriament al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01783/12
Resposta del Govern 324

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions temporal i pressu·
postària per a la finalització de la construcció del servei d’urgències i d’un bloc qui·
rúrgic a l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-02173/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 325

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a avaluar la pre·
sència de plom en l’aigua de la xarxa pública de Sucs (Segrià)
314-02174/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 325

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que poden pas·
sar entre la detecció d’aigua no potable i el tall del subministrament en aquell punt
314-02175/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 326

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà un estudi de la incidència 
de càncer a Sucs (Segrià)
314-02176/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 326

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà anàlisis de sang per a saber 
la mesura en què els habitants de Sucs (Segrià) poden estar contaminats per plom
314-02177/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 327

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport als habitants de Sucs 
(Segrià) si es confirmés l’afectació en la salut per la presència de plom en l’aigua i 
per la no renovació de les infraestructures bàsiques
314-02178/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 327

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions temporal i pressu·
postària per a la finalització de la segona fase de reformes a les unitats neonatal i 
de cures intensives pediàtriques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-02179/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 328

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa legal en què s’empara 
l’habilitació de professors del cos de mestres de primària per a exercir la docència 
en l’educació secundària obligatòria
314-02180/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 328
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa legal en què s’empara 
la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, del 
7 de maig de 2018, per a l’habilitació de funcionaris de carrera del cos de mestres 
per a impartir les especialitats de llengua catalana i literatura, llengua castellana i 
literatura i matemàtiques a primer i segon d’ESO
314-02181/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 329

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la manca de professors 
d’educació secundària obligatòria acreditats se supleixi amb mestres de primària 
que no ho estan
314-02182/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 329

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals obliga les di·
reccions dels instituts a reservar places per a reconvertir·les perquè hi accedeixin 
mestres de primària
314-02183/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 330

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en la qualitat de l’en·
senyament i en la igualtat d’accés a la funció pública del fet d’habilitar mestres de 
primària perquè exerceixin la docència en l’educació secundària obligatòria i sobre 
la discriminació que suposa per als professors de secundària
314-02184/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 331

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions i els encàrrecs fets 
per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca del maig del 2016 ençà
314-02185/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 331

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions fetes per 
a aconseguir l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de 
transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de 
recerca i els parcs científics
314-02186/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 332

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les reunions i les 
sessions fetes per a aconseguir l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els 
mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna 
dels centres de recerca i els parcs científics
314-02187/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 333

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’ha as·
solit l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparèn·
cia, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els 
parcs científics
314-02188/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 333

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de compliment de la 
Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, corespon·
sabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
314-02189/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 334

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa dels mecanis·
mes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca
314-02190/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 334

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conversió de l’Institut Català de 
Finances en un banc públic
314-02191/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 335

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini efectiu de pagament a 
proveïdors en el període 2013·2017 i en el primer semestre del 2018
314-02192/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 335
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la retribució del 
president de la Generalitat
314-02193/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 336

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el comunicat del comitè d’em·
presa de TV3 amb relació a la politització dels mitjans de comunicació públics de 
la Generalitat
314-02194/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 336

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’adjudicació, el cost final 
i els resultats de les campanyes de publicitat institucional del 2012 ençà
314-02195/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 337

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la Comissió As·
sessora sobre la Publicitat Institucional no ha valorat i aprovat totes les campanyes 
de publicitat de la Generalitat
314-02196/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 337

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a establir el volum 
d’inversió en els mitjans de comunicació
314-02197/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 338

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la Comissió As·
sessora sobre la Publicitat Institucional no va valorar i aprovar la campanya de pu·
blicitat institucional sobre el referèndum de l’1 d’octubre
314-02198/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 338

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar quins 
mitjans digitals poden rebre una subvenció de la Generalitat i la quantitat que s’atorga
314-02199/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 339

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de menors estrangers 
no acompanyats que dormen a les oficines administratives de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
314-02200/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 339

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual hi ha menors es·
trangers no acompanyats que dormen a les oficines administratives de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
314-02201/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 340

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com han arribat els me·
nors estrangers no acompanyats a les oficines administratives de la Direcció General 
de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
314-02202/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 340

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions en què dormen els 
menors no acompanyats presents a les oficines administratives de la Direcció Ge·
neral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
314-02203/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 341

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a proveir d’un 
allotjament adequat els menors estrangers no acompanyats que dormen a les ofi·
cines administratives de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
de Barcelona
314-02204/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 341
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que fa que un grup de 
menors estrangers no acompanyats dorm a les oficines administratives de la Direc·
ció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona, el nombre de ve·
gades que s’ha donat aquest cas i el temps que se sol tardar a oferir·los una plaça 
en un centre
314-02205/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 342

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a evitar 
que es tornin a repetir situacions com la dels menors estrangers no acompanyats 
que han hagut de dormir en dependències administratives
314-02206/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 342

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’augment de sou del 
president de la Generalitat
314-02207/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 343

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura organitzativa de l’àrea 
dirigida per Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament 
de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
314-02208/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 343

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal, càrrecs, funcions i 
retribucions de l’àrea del Programa per al desenvolupament de projectes culturals 
d’àmbit internacional del Departament de Cultura
314-02209/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 344

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica del Progra·
ma per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Depar·
tament de Cultura
314-02210/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 344

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades i previs·
tes per a gestionar el problema d’acreció crònica de la platja de Sa Riera a Begur 
(Baix Empordà)
314-02211/12
Formulació: David Bertran Román, del GP Cs 345

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificats emesos o 
renovats per l’Agència Catalana de Certificació CatCert entre els anys 2014 i 2017
314-02212/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 345

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles 
operatius a 31 de març de 2017 per cada lot territorial del conveni de Transport Sa·
nitari Integral de Catalunya
314-02213/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 346

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles 
operatius a 31 d’agost de 2017 per cada lot territorial del conveni de Transport Sa·
nitari Integral de Catalunya
314-02214/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 346

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles 
operatius a 31 de març de 2018 per cada lot territorial del conveni de Transport Sa·
nitari Integral de Catalunya
314-02215/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 347

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles 
operatius a 31 d’agost de 2018 per cada lot territorial del conveni de Transport Sa·
nitari Integral de Catalunya
314-02216/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 347
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets per donar compli·
ment a la Llei 11/2014, dels drets de les persones LGTBI
314-02217/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 348

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recerques fetes per donar com·
pliment a la Llei 11/2014, dels drets de les persones LGTBI
314-02218/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 348

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques sanitàries especí·
fiques desenvolupades per donar compliment a la Llei 11/2014, dels drets de les 
persones LGTBI
314-02219/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 348

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a la realització 
d’una intervenció de reassignació sexual
314-02220/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 349

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre anual d’intervencions de 
reassignació sexual al sistema sanitari públic
314-02221/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 349

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat organitzativa del Com·
plex Educatiu de la Laboral de Tarragona per a acollir menors immigrants
314-02222/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 350

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’incidents o enfronta·
ments entre menors acollits
314-02223/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 350

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de gravetat dels incidents 
o enfrontaments entre menors acollits
314-02224/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 351

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disposició de personal adequat 
per a gestionar l’acolliment temporal de menors immigrants al Complex Educatiu 
de la Laboral de Tarragona
314-02225/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 352

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de trasllat dels me·
nors immigrants acollits al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona a altres 
espais abans que comenci el curs escolar
314-02226/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 353

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’ús ordinari de 
les instal·lacions del Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona amb la presèn·
cia de menors immigrants
314-02227/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 353

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de l’acollida de menors 
immigrants al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona en les obres urgents 
de millora previstes per al 2018
314-02228/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 354

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el president 
de la Generalitat va difondre per mitjà de Twitter el lloc on es trobava sopant el 28 
de juliol de 2018 el jutge Pablo Llarena
314-02229/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 355
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència estatutària exercida 
per diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra durant un viatge 
institucional als Estats Units d’Amèrica
314-02230/12
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 355

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als Cossos i Forces 
de Seguretat de l’Estat espanyol del viatge institucional als Estats Units d’Amèrica 
de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02231/12
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 356

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració competencial de 
l’actuació de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra durant 
un viatge institucional als Estats Units d’Amèrica
314-02232/12
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 356

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat a la Comissió de Ma·
tèries Secretes i Reservades del Parlament de l’actuació de diversos membres de 
la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats 
Units d’Amèrica
314-02233/12
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 357

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització del viatge institucio·
nal als Estats Units d’Amèrica de diversos membres de la cúpula del Cos de Mos·
sos d’Esquadra
314-02234/12
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 357

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les administracions 
públiques dels Estats Units d’Amèrica de la falta de competències de la policia au·
tonòmica
314-02235/12
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 358

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada a les autori·
tats d’immigració dels Estats Units d’Amèrica
314-02236/12
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 358

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ordre del president de la Gene·
ralitat a Ports de la Generalitat d’autorització de desembarcament de les persones 
rescatades pel vaixell Aquarius
314-02237/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 359

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència de la Generalitat 
per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
314-02238/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 359

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses perquè els agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia 
de qualsevol mena al mobiliari urbà o a l’espai públic
314-02239/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 360

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses perquè els agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia 
separatista a prop de les vies de comunicació
314-02240/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 360

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica·
des per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà 
per a exhibir simbologia de qualsevol mena
314-02241/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 361
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica·
des per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà 
per a exhibir simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part 
d’un grup
314-02242/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 362

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades 
per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per 
a exhibir simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
314-02243/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 362

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica·
des per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà 
simbologia de qualsevol mena
314-02244/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 363

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica·
des per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà 
simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
314-02245/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 363

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica·
des per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà 
simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
314-02246/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 364

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d.identi·
ficació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari 
urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies 
davant els òrgans judicials corresponents
314-02247/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 365

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denuncia·
des, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbo·
logia de qualsevol mena
314-02248/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 365

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’identi·
ficació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari 
urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denún·
cies per via administrativa
314-02249/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 366

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones sanciona·
des administrativament, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà 
per a exhibir simbologia de qualsevol mena
314-02250/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 367

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’iden·
tificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari 
urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els 
òrgans judicials corresponents
314-02251/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 367

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denunciades, 
un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
314-02252/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 368
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’iden·
tificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobilia·
ri urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via 
administrativa
314-02253/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 368

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones sancio·
nades administrativament, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà 
simbologia de qualsevol mena
314-02254/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 369

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió a l’ordre del dia de les 
reunions de les juntes de seguretat locals de l’estudi de mesures concretes que 
impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
314-02255/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 370

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de les juntes de se·
guretat locals on, sense figurar a l’ordre del dia, s’han estudiat mesures concretes 
que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
314-02256/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 370

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir·se amb les 
plataformes SOS Costa Brava i Salvem l’Empordà sobre el projecte urbanístic Ro·
ses·2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02257/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 371

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte urbanístic Roses·2, a 
Llançà (Alt Empordà)
314-02258/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 372

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement que el projecte 
urbanístic Roses·2, a Llançà (Alt Empordà) afecta terreny forestal
314-02259/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 372

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement que el projecte 
urbanístic Roses·2, a Llançà (Alt Empordà) pretén construir en pendents superiors 
al 20%
314-02260/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 373

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi d’inundabilitat del sistema hí·
dric del Rec d’En Feliu afectat pel projecte urbanístic Roses·2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02261/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 374

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del Parc Natural del Cap 
de Creus pel projecte urbanístic Roses·2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02262/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 375

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció i la preservació del 
Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà (Alt Empordà) afectat pel projecte 
urbanístic Roses·2
314-02263/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 376

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mobilitat sobre l’afectació 
al trànsit entre Llançà i Port de la Selva (Alt Empordà) del projecte urbanístic Roses·2
314-02264/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 376

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d’actuació del projecte 
Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
314-02265/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 377
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació actual del projecte Pa·
trimoni d’Editors i Editats de Catalunya
314-02266/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 378

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions efectuades perquè el 
fons de l’editorial Anagrama romangui a Catalunya
314-02267/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 378

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
la conservació de les banquetes arbrades del Canal d’Urgell
314-02268/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 378

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb la Comuni·
tat General de Regants dels Canals d’Urgell perquè les obres de modernització del 
canal no comportin la pèrdua de les banquetes arbrades
314-02269/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 379

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de les banquetes arbra·
des del Canal d’Urgell als trams de les Borges Blanques (Garrigues), Juneda (Gar·
rigues) i Bellvís (Pla d’Urgell)
314-02270/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 380

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir·se amb la pla·
taforma Canal Viu, que defensa el valor ambiental del Canal d’Urgell
314-02271/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 381

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del dietari de l’es·
criptora Maria Aurèlia Capmany en el marc de commemoració de l’Any Maria Aurè·
lia Capmany
314-02272/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 382

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament del director del 
Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02273/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 382

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del Programa per al 
desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02274/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 383

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’actuació per al 2018 
del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02275/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 383

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’ampliació de l’Hostal 
Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02276/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 383

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat jurídica del projecte 
d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02277/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 384

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes per aturar el pro·
jecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02278/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 385

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la Institució Al·
tempordanesa per a la Defensa i l.Estudi de la Natura · Salvem l’Empordà per a 
informar de l’estat del projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Por·
titxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02279/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 385
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb el Fòrum Esca·
la·Empúries per a informar de l’estat del projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries 
a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02280/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 386

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l’Ajuntament de 
l’Escala (Alt Empordà) per a informar de l’estat del projecte d’ampliació de l’Hostal 
Empúries a la platja del Portitxol
314-02281/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 387

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del Pla 
Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries
314-02282/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 387

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona
314-02283/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 388

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels membres del Cos 
de Mossos d’Esquadra a Barcelona
314-02284/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 388

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a no augmentar els 
efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona
314-02285/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 389

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents amb funció de 
patrullatge del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02286/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 389

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocatòria de pla·
ces per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-02287/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 389

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents previstos amb 
destinació al districte de Ciutat Vella de Barcelona en la futura convocatòria de pla·
ces per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-02288/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 390

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tracte de favor en el règim de 
visites d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Car·
me Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart als centres penitenciaris
314-02289/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 390

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre màxim de visites auto·
ritzades que poden rebre els interns a centres penitenciaris
314-02290/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 391

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la condició d’autoritat a l’hora de 
fer una visita als centres penitenciaris de Catalunya d’acord a la normativa vigent
314-02291/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 391

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la programació de diverses ac·
tivitats amb intens contingut polític separatista en la Universitat Catalana d’Estiu
314-02292/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 391
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre els comentaris a Twitter del col·laborador de TV3 Toni 
Albà contra dirigents polítics catalans
316-00005/12
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 392

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre l’adopció de mesures amb relació als comentaris a Twit·
ter del col·laborador de TV3 Toni Albà contra dirigents polítics catalans
316-00006/12
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 393

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el trac·
tament informatiu de la vaga de taxistes
326-00002/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 393
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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 plantilla dels 
centres d’atenció primària de Viladecans (Baix Llobregat) en data  
de l’1 de desembre de 2017
314-00020/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00020/12 a 
314-00021/12 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.

A continuació es mostren dos quadres amb la informació sol·licitada.

Plantilla d’atenció primària al municipi de Viladecans l’1 de desembre de 2016

CAP

Metges 

de 

família

Pedia· 

tres

Odon· 

tòlegs

Infer· 

mers

Profes· 

sionals 

de Gestió  

i Serveis

Tècnics 

de 

gestió

Treba· 

lladors 

social

Auxiliar 

d’infer· 

meria Total

Mas Font 19 5 1 24 15 1 1 2 68

Maria 

Bernades 17 6 1 21 13 1 1 2 62

Total 36 11 2 45 28 2 2 4 130

 

Plantilla d’atenció primària al municipi de Viladecans l’1 de desembre de 2017

CAP

Metges 

de 

família

Pedia· 

tres

Odon· 

tòlegs

Infer· 

mers

Profes· 

sionals de 

Gestió  

i Serveis

Tècnics 

de 

gestió

Treba· 

lladors 

social

Auxiliar 

d’infer· 

meria Total

Mas Font 13 0 1 18 9 1 1 1 44

Maria 

Bernades 12 0 1 16 8 1 1 2 41

Montbaig 12 11 1 12 13 0 1 2 52

Total 37 11 3 46 30 2 3 5 137

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels 
centres d’atenció primària de Viladecans (Baix Llobregat) en data  
de l’1 de desembre de 2016
314-00021/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00020/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de la taula de treball sobre cooperatives de treball associat
314-00050/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00050/12 i us faig saber que s’han mantingut des de l’abril de 2016 un total de 
7 reunions amb la taula de concertació del sector càrnic de Catalunya.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
específiques de la Inspecció de Treball en el sector carni
314-00051/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00051/12 i us faig saber que des de l’any 2015 la Inspecció de Treball de Cata-
lunya ha dut a terme diverses actuacions en el sector de la indústria càrnia, no eleva-
des en nombre, en comparació amb altres sectors d’activitat, al tractar-se d’un tipus 
d’expedients de gran dificultat tècnica, tant pel seu contingut com per les dimen-
sions de les empreses investigades. Les actuacions s’han desenvolupat a Barcelona i 
Girona, províncies que concentren aquest tipus d’activitat industrial, tot i que també 
s’ha fet alguna actuació a Lleida.

S’han desenvolupat dues campanyes d’actuació específiques, una sobre riscos er-
gonòmics en la indústria càrnica que obeïa a un doble objectiu; la identificació del 
sector carni com un sector industrial de risc ergonòmic, principalment per la ma-
nipulació manual de càrregues i els moviments repetitius, i l’altra, per detectar de-
terminades figures de subcontractació, particularment cooperatives, que poguessin 
incórrer en cessió il·legal. Els objectius concrets d’aquestes dues campanyes eren:
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1. Revisar les condicions ergonòmiques, donada la constatació d’un volum im-
portant de lesions musculo-esquelètiques en el sector, vinculades, fonamentalment, 
a deficiències d’ergonomia.

2. Revisar si hi havia alguna conducta irregular, tant en l’àmbit de la pròpia sub-
contractació (la casuística és variada: falses cooperatives, cessió de treballadors, fal-
sos autònoms, etc.), com en l’àmbit de la normativa laboral i /o cooperativa.

En el marc de la campanya de riscos ergonòmics, la Inspecció de Treball de 
Catalunya ha finalitzat 70 ordres de servei (expedients d’inspecció) en el perío-
de 1/1/2015 a 31/12/2017. Resta pendent de finalització una ordre de servei a data 
15/6/2018.

En la tramitació d’aquestes actuacions s’han formulat 148 requeriments d’esme-
na, el 97,3% d’aquests per deficiències en seguretat i salut en el treball (prevenció 
de riscos laborals) i s’han estès 8 actes d’infracció. Els requeriments fan referència 
a condicions materials de treball (105), gestió de la prevenció (36), temps de treball 
(4), frau en la contractació temporal (2) i diferències en la cotització a la seguretat 
social (1). Alhora, les propostes de sanció deriven d’incompliments en les condi-
cions de seguretat dels llocs de treball (4), en matèria de jornada (3) i per diferencies 
en la cotització a la seguretat social (1).

En el marc de la campanya de cessió il·legal en la indústria càrnia, s’han fina-
litzat un total de 59 ordres de servei en el període comprés de l’1/1/2015 fins el 
15/6/2018. Resten pendents de finalització 11 ordres de servei a data 15/6/2018.

En la tramitació d’aquestes ordres de servei s’han formulat 193 propostes de 
sanció per incompliments en matèria de seguretat i salut en el treball (1), relacions 
laborals (15) i seguretat social (177). S’han emès 21 requeriments d’esmena de di-
verses deficiències i s’han donat d’alta en el règim general de la seguretat social a re-
queriments inspector un total de 376 treballadors, fins a les hores socis treballadors 
d’una cooperativa de treball associat (en règim d’autònoms a la seguretat social) o 
treballadors d’una empresa subcontractada (en el règim general de la seguretat so-
cial), passant a formar part de la plantilla de l’empresa càrnia principal, és a dir, han 
passat a estar directament contractats per aquesta i les seves condicions de treball a 
ser les de l’empresa principal.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions imposades per la Inspecció de Treball en el sector carni  
del 2012 ençà
314-00052/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00052/12 i us faig saber que les infraccions per falsos autònoms no tenen un 
tractament específic en la base de dades de la Inspecció de Treball (programa Inte-
gra), sinó que, com el precepte infringit és la falta d’alta del treballador en el règim 
general de la seguretat social, queden incloses en les de falta d’alta sense que sigui 
possible delimitar quantes d’aquestes provenen d’una situació de fals autònom. Hau-
ríem de conèixer les dades de l’empresa concreta en què s’ha dut a terme una inves-
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tigació d’aquest supòsit per, prèvia lectura de l’informe d’actuacions, determinar si 
les propostes de sanció ho són per aquesta tipologia concreta d’infracció.

Les dades generals de liquidacions de quotes i sancions obertes a empreses del 
sector de la indústria càrnia (CCAE 101) per faltes d’alta en el règim general de la 
seguretat social son les que a continuació s’indiquen:

Petició

Actes liquidació quotes i sancions obertes a empreses i cooperatives 

sector carni per falsos autònoms

2014
15 altes RGSS i 62.277,04€ de liquidació de quotes a la seguretat social per 

falta d’alta.

2015
194 altes RGSS i 101.309,47€ de liquidació de quotes a la seguretat social 

per falta d’alta.

2016
107 altes RGSS i 9.343,20€ de liquidació de quotes a la seguretat social per 

falta d’alta.

2017
104 altes RGSS i 111.915,58€ de liquidació de quotes a la seguretat social 

per falta d’alta.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
cooperatives del sector carni
314-00053/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00053/12 i us faig saber que consultada la base de dades del Registre General 
de Cooperatives de Catalunya, el qual és públic, el nombre de cooperatives inscrites, 
el CCAE principal de les quals és el 1001, 1012 o 1013 és el següent:

(1011) Sacrifici de bestiar i conservació de carn 27

(1012) Sacrifici i conservació de volateria 1

(1013) Elaboració de productes carnis i de volateria 13

Al Registre General de Cooperatives de Catalunya només estan inscrites, d’acord 
amb la normativa vigent, aquelles cooperatives que duen a terme principalment al 
nostre país llur activitat. A més, només a aquestes cooperatives, les catalanes, és 
aplicable la normativa catalana en matèria de cooperatives. Consegüentment, poden 
existir cooperatives amb domicili social a Catalunya a les quals no els és d’aplica-
ció la Llei de cooperatives catalana, per actuar principalment fora del nostre país. 
Aquestes cooperatives els és d’aplicació la normativa de l’Estat espanyol i s’han 
d’inscriure en el Registre de Cooperatives del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
sol·licitar el traspàs de la línia ferroviària entre Vandellòs i Tarragona 
o dels terrenys alliberats
314-00088/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
00088/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00089/12 a 314-00095/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la 
informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En virtut del que preveu la llei del sector ferroviari, el Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat va sol·licitar al Ministeri de Foment, l’any 2015, l’establiment dels 
mecanismes necessaris per fer possible la continuïtat del corredor ferroviari actual 
com a línia de tren-tramvia, entre Cambrils i Port Aventura, i la reassignació dels 
fons (previstos al desmantellament) per a l’adequació del corredor ferroviari actual 
a la nova configuració tramviària.

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat està redactant actual-
ment l’estudi previ per a la implantació d’un tren tramvia al corredor Cambrils - Sa-
lou - Port Aventura - Tarragona.

Per consensuar i garantir la viabilitat de la solució a desenvolupar, el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat ha mantingut reunions de coordinació amb els 
ajuntaments de Cambrils i Salou. Així mateix, té coneixement sobre diversos acords 
subscrits que abasten aquest àmbit, com no podria ser d’una altra manera.

Un cop es disposi d’una definició detallada de les actuacions a escometre per a 
la implantació del tren-tramvia, es podrà definir una proposta de calendari per al 
seu desplegament.

En relació amb la nova configuració ferroviària prevista al Camp de Tarragona, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat, en coordinació amb el territori, 
una proposta de millora global de la mobilitat que abasta la mobilitat dels viatgers i 
mercaderies, tant a nivell intern com en les seves relacions amb l’àmbit de Barcelona.

Els serveis tècnics del Departament mantenen reunions amb Adif per coordinar  
la definició dels futurs serveis de Rodalies de Catalunya que entraran en servei amb la  
nova configuració ferroviària.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a 
construir un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port 
Aventura i Tarragona
314-00089/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00088/12.
Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
per a disposar dels terrenys per a construir un corredor de tren 
tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00090/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00088/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens entre 
els ajuntaments afectats per la construcció d’un corredor de tren 
tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00091/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00088/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència 
d’algun acord, conveni o protocol entre el Ministeri de Foment i 
els ajuntaments afectats per la construcció d’un corredor de tren 
tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00092/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00088/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini d’execució 
de les obres per a la posada en funcionament del corredor del tren 
tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00093/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00088/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
previstes per al transport entre els municipis afectats pel 
desmantellament de la línia de ferrocarril quan entri en servei la 
variant de Vandellòs
314-00094/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00088/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de licitació 
de les obres per a la construcció d’un corredor de tren tramvia entre 
Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
314-00095/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00088/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
professionals de l’àmbit sanitari vacunats contra la grip els darrers 
cinc anys
314-00154/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00154/12 a 
314-00155/12 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.

A continuació es mostren les dades de cobertura de vacunació antigripal en rela-
ció als professionals sanitaris a les darreres cinc campanyes.

Població 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Personal Sanitari 17,1 18,2 19,7 21,2 23,2

Les dades disponibles sobre vacunació contra la grip dels professionals sanitaris 
són estimacions a partir de l’estudi anual realitzat per la Societat Catalana de Salut 
Laboral (SCSL). Aquestes dades es recullen mitjançant una enquesta voluntària a 
tots els centres sanitaris de Catalunya. Per aquesta campanya 2017/2018 es disposa 
de dades de 61 centres amb un total de 90.517 treballadors.

Pel que fa a les accions per a fomentar la vacunació antigripal per a la campa-
nya 2017/2018, el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública,  
desenvolupa una estratègia comunicativa en relació a les vacunes adreçada als pro-
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fessionals sanitaris, els mitjans de comunicació i la població en general, amb objec-
tius diferenciats.

Els tres eixos d’aquesta estratègia són:
1. Video-càpsules, espots i materials d’educació per a la salut, adreçats a la po-

blació.
2. Comunicació mitjançant notes i rodes de premsa als mitjans i, a través d’ells, 

a tota la població.
3. Formació i comunicació als professionals sanitaris, que són els que prescriuen 

i administren les vacunes als centres vacunals:
a. Manuals i guies tècniques en relació a les vacunes que s’administren a Catalu-

nya, accessibles a l’espai web Canal Salut.
b. Jornades d’actualització, organitzades a nivell central i territorial, i també per 

societats científiques relacionades (AIFICC, CAMFIC, etc.).
c. Cursos i seminaris de formació.
d. Notes informatives en relació a canvis en la pautes d’administració.
El passat mes de juny es va presentar la nova edició del Manual de Vacunacions 

de Catalunya (5a edició). Aquest document està publicat a l’espai web de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), disponible a l’enllaç següent: http://
salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/
00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf.

Aquesta i altra informació és accessible a través de l’espai web Canal salut (a 
l’apartat http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/vacunacions/  de Sa-
lut de la A-Z) i a l’apartat http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/
vacunacions/  (Àmbits d’actuació/Promoció i prevenció) de l’ASPCAT.

Les recomanacions sobre vacunació que es fan des del Departament de Salut 
compten amb l’assessorament del Consell Assessor de Vacunes, en el qual estan 
representades les 7 societats científiques relacionades. Així mateix, els participants 
del Consell Assessor difonen les recomanacions elaborades a les societats científi-
ques i les entitats proveïdores, així com transmeten la rellevància de la vacunació 
dels professionals sanitaris.

A més, anualment s’elabora la http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/contin-
gut_responsiu/salutAZ/G/Grip/documents/arxius/guia_tecnica_antigripal.pdf amb 
la informació necessària per tal que els treballadors de la salut tinguin la informa-
ció adient sobre la vacunació antigripal. Aquesta guia inclou els grups de risc als 
quals es recomana la vacuna, entre els quals es troben inclosos els treballadors de 
la salut, als quals se’ls ofereix la vacuna en els centres de salut de la xarxa pública. 
També disposa d’un apartat específic per a fomentar la importància de la vacunació 
antigripal en els treballadors de la salut.

Pel que fa a la campanya 2017/2018, el 19 d’octubre es va realitzar una roda de 
premsa per a presentar les principals actuacions, material divulgatiu i objectius per 
a la campanya.

Cal remarcar que l’augment de les cobertures de vacunació en el col·lectiu dels 
professionals sanitaris és un objectiu prioritari per al Departament de Salut i, per 
aquest motiu, es col·labora activament amb la SCSL per a realitzar un seguiment de 
les cobertures vacunals, així com es coopera amb altres societats científiques i enti-
tats proveïdores per al foment de la vacunació.

D’altra banda, s’ha elaborat material específic per al col·lectiu de professionals, 
així com d’altre de caire més genèric, que es troben publicats al lloc web Canal Sa-
lut (a l’enllaç http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/recursos-per-a-pro-
fessionals/vacunacio/), entre els quals hi ha:

– El http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/
temes_de_salut/grip/documents/arxius/cartell_vacunacio_professionals_2012.pdf.

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/vacunacions/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/contingut_responsiu/salutAZ/G/Grip/documents/arxius/guia_tecnica_antigripal.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/contingut_responsiu/salutAZ/G/Grip/documents/arxius/guia_tecnica_antigripal.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/recursos-per-a-professionals/vacunacio/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/recursos-per-a-professionals/vacunacio/
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/grip/documents/arxius/cartell_vacunacio_professionals_2012.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/grip/documents/arxius/cartell_vacunacio_professionals_2012.pdf
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– El díptic informatiu http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_sa-
lut/professionals/temes_de_salut/grip/documents/grip_professionals_07.pdf.

Barcelona, 29 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes 
pel Departament de Salut per a fomentar la vacunació contra la grip 
entre els professionals sanitaris el 2017
314-00155/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00154/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase d’elaboració 
del Llibre blanc de l’Administració de justícia a Catalunya
314-00185/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00185/12 us in-
formo del següent:

La redacció del Llibre Blanc de l’Administració de Justícia a Catalunya serà un 
dels objectius i treballs principals que des del Departament de Justícia impulsarem 
per aconseguir l’objectiu compartit per al present mandat, amb tots els agents i ope-
radors jurídics que integren l’Observatori Català de la Justícia.

Barcelona, 23 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i els 
informes relatius a l’impacte social de la Llei 11/2014, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 
per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
314-00214/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/grip/documents/grip_professionals_07.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/grip/documents/grip_professionals_07.pdf
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mitació 314-00214/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00215/12, 
314-00225/12, 314-00226/12, 314-00227/12 i 314-00228/12 i 314-00229/12, 314-
00230/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que totes les accions que es detallen a continuació, i que serveixen 
per a donar resposta al seguit de preguntes que ens feu sobre les polítiques d’igual-
tat i no discriminació de les persones LGBTI, formen part del Pla interdepartamental 

de polítiques públiques LGBTI 17-20 que s’impulsen i es promouen des de la Direcció 
General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF).

Per començar, us informo que hores d’ara ja s’ha redactat el Protocol de les tèc-
niques de reproducció humana assistida per ampliar i garantir l’accés a la cartera de 
serveis de la reproducció humana assistida en els centres de la xarxa sanitària d’uti-
lització pública a totes les dones, independentment de si tenen o no parella i de si la 
parella és masculina o femenina.

Per altra banda, es promou la inclusió de la vulnerabilitat de les persones trans 
dins del col·lectiu de necessitat de contractació per vulnerabilitat, en el contractes 
que fa l’administració de la Generalitat amb les empreses.

També, s’ha fet formació als treballadors/es de les oficines del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) i es realitzen programes d’inserció laboral per les persones 
trans, i en especial per a les dones transgènere.

Amb tot, també us faig saber que fa tres anys que la Generalitat col·labora amb 
l’edició i difusió de la publicació «Millors pràctiques en la gestió de la diversitat 
LGBTI. Aequalis 2015, 16, i 17. Per altra banda, des del DTASF col·laborem en la 
guia»Millors pràctiques en la gestió de la diversitat LGBTI. Aequalis 2015, 16, i 
17«»com a punt de partida.

En un altra ordre de coses, hem realitzat, també, una convocatòria pública del 
Programa català de protecció a defensors i defensores dels drets humans i hem do-
nat suport a projectes de cooperació al desenvolupament que defensin i reconeguin 
els drets humans dels col·lectius LGBTI en països en què pateixen persecució o dis-
criminació o en què aquests drets no els són reconeguts, a través de convocatòria de 
subvencions específiques, atorgament de subvencions directes I de col·laboració amb 
organismes multilaterals.

Altrament, s’ha fet formació als treballadors/es i directius de les residències de 
persones grans de Catalunya que depenen de la Generalitat i a través d’un projec-
te d’aprenentatge en servei realitzat amb el Departament d’Ensenyament amb els  
estudiants de formació professional de disseny, s’han dissenyat i es distribuiran car-
tells de bon tracte de les persones LGTBI a les residències de gent gran de Catalunya.

Alhora, en el Consell de la gent gran de Catalunya, hi ha representants de les 
entitats LGBTI de Catalunya i, també, s’han programat tallers en el programa de 
sèniors.

Per altra banda, us faig saber altres accions que hem impulsat en l’àmbit de LGTBI: 
– S’ha realitzat un vídeo de denuncia dels fets LGBTI que s’ha distribuït a cine-

mes, a centres de salut de Catalunya, a tots els Departaments de la Generalitat i a 
tots els ens locals de Catalunya.

– S’ha habilitat la denúncia on-line a la pàgina web de la Generalitat.
– S’ha distribuït una infografia per informar de com denunciar.
– S’ha posat en servei 44 Serveis d’Atenció Integral LGBTI als ens locals de Ca-

talunya per facilitar l’atenció de les persones LGBTI que ho necessitin.
– S’han realitzat dues jornades per explicar els diferents camins de la denúncia.
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– S’ha realitzat un estudi sobre la implementació i l’impacte de la llei 11/2014 
després de dos anys de posada en marxa de la llei.

Per acabar, la Generalitat ofereix 6 Serveis d’Atenció Integral (SAI) de les perso-
nes LGBTI arreu de Catalunya, i està desplegant una xarxa local a qui donen suport 
també aquestes serveis, de 40 SAIS a tot el territori de Catalunya. I, també, en la 
promoció i suport de les diagnosis en diferents ens locals, es fan enquestes sobre les 
necessitats de les persones LGBTI del territori.

Barcelona, 17 de juliol de 2018 
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’atenció 
integral a les víctimes de discriminació o violència per raons 
d’orientació sexual i d’identitat o expressió de gènere
314-00215/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00214/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
evitar la discriminació de les persones LGBTI a les residències de 
gent gran
314-00225/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00214/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè les víctimes de violència per raons d’orientació 
sexual i d’identitat o expressió de gènere denunciïn els fets
314-00226/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00214/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de 
cooperació impulsats perquè es defensin i es reconeguin els drets  
de les persones LGBTI en països que no ho fan
314-00227/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00214/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
promogudes perquè les empreses desenvolupin plans d’igualtat  
i no discriminació de les persones LGBTI
314-00228/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00214/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’un 
distintiu per a les empreses que destaquin en polítiques d’igualtat  
i no discriminació de les persones LGBTI
314-00229/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00214/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions  
per a promoure la inserció laboral de les persones transgènere
314-00230/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00214/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
fer front a la manca d’espais d’espera i de treball per als advocats 
a l’edifici S de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat
314-00239/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00239/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia, a través de la Gerència Territorial de Barcelona Ciu-
tat i l’Hospitalet de Llobregat, va rebre una petició genèrica de disposició d’espai 
d’espera i treball a l’edifici S de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat (CJBCNLH), per part de la Comissió de Relacions amb l’Administració 
de Justícia del Col·legi d’Advocats de Barcelona. D’ençà d’aquesta petició, la Gerèn-
cia ha anat treballant en diferents alternatives d’ubicació. El repte ha estat majúscul i 
complex, ateses les característiques específiques de l’edifici S de la CJBCNLH. Les 
diferents solucions han estat contrastades amb els representants de col·lectius profes-
sionals que operen i desenvolupen llur activitat a la CJBCNLH, per tal de trobar una 
solució satisfactòria per a tots. Després d’analitzar diverses alternatives –valorar-les 
i desestimar-les, per no idònies– actualment, estem a punt de traslladar al Col·legi 
d’Advocats de Barcelona una darrera proposta que creiem que és la que millor garan-
teix als col·legiats un espai adequat d’espera i treball a l’edifici S, en perfecta com-
patibilitat d’ús amb el funcionament normal i global de l’edifici S de la CJBCNLH.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada 
en funcionament de les estacions de Foneria i de Foc Cisell de la 
línia 10 del metro
314-00253/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00253/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-00254/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’entrada en servei de les estacions de Foc i Foneria de la nova línia de metro L10 
Sud, està prevista per al mes de setembre de 2018, d’acord amb el calendari fixat de les 
obres per part d’Ifercat i les proves globals dels sistema per part de l’operador FMB.
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L’entrada en servei de les estacions de Provençana i Ciutat de la Justícia, de la fu-
tura línia de metro L10 Sud, està prevista de manera esglaonada per al 2019, d’acord 
amb el calendari fixat de les obres per part d’Ifercat i les proves globals del sistema 
per part de l’operador FMB.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada 
en funcionament de les estacions d’Ildefons Cerdà i de Provençana 
de la línia 10 del metro
314-00254/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00253/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a detectar abusos sexuals i maltractaments a menors
314-00256/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00256/12 i us faig saber que el 18 de juliol de 2017, el Govern va acordar l’apro-
vació del Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents 
de Catalunya, que va establir uns criteris bàsics, clars i homogenis per possibilitar 
l’abordatge adequat del problema dels maltractaments a infants i adolescents.

El propòsit principal era i és la millora en la detecció dels casos de maltracta-
ment infantil en els quals els infants o adolescents víctimes de diferents tipus de 
maltractament no solen denunciar o informar de la situació en la que viuen. I, a més 
de la detecció, pretén la millora de la comunicació, l’avaluació, el tractament i el se-
guiment d’aquestes situacions.

Els recursos que hi destina el Govern estan establerts en funció del tipus i la gra-
vetat del maltractament, del moment en què es produeix maltractament prenatal o 
postnatal; en funció de si es dona en l’àmbit familiar o fora del mateix i en funció 
de l’edat de l’autor, adult o menor d’edat.

S’estan dissenyant i desplegant polítiques preventives i de sensibilització i pre-
parant i revisant protocols, en els àmbits social, educatiu, sanitari, policial, lleure i 
esport, a fi de garantir la correcte transmissió de la comunicació. I per facilitar-ho 
hi ha en aquests moments dues línies telefòniques:

- la d’ajuda a la infància 116 111 que s’integra en el Servei Infància Respon
- la del servei específic i especialitzat 900 900 120 que coneix la xarxa de re-

cursos específics respecte a l’abordatge de la violència masclista. A nivell de comu-
nicació cal destacar el Sistema d’informació d’infància i adolescència (sini@) i el 
Registre unificat de maltractament (RUMI)

Els Serveis Socials Bàsics, en l’àmbit social, actuen un cop tenen coneixement 
d’un cas de maltractament infantil intrafamiliar, aplicant l’eina de cribatge. Aquest 
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instrument, permet unificar els criteris i els barems de risc de les diverses situacions 
que estudien els professionals de serveis.

Els recursos a nivell de Serveis socials d’atenció a la infància i l’adolescència en 
situació de risc són:

- Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc
- Servei d’atenció diürna
- Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc
- Servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc
- Servei d’intervenció socioeducativa itinerant
I els recursos especialitzats en el sistema de Protecció són:
- Els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)
- Equips de valoració de maltractament infantils (EVAMI)
- Servei d’integració en famílies extenses (SIFE)
- Equip tècnic de centre d’acolliment (ETCA)
- Centre d’acolliment (CA)
- Centre residencial d’acció educativa (CRAE)
- Centre residencial d’educació intensiva (CREI)
- Pisos per a adolescents de 16 a 18 anys
- Serveis de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal
- Cases d’infants
- Centres d’atenció terapèutica (CATE)
- Delegats de protecció contra els maltractaments
- Acolliments familiars simples en persona o famílies
- Acolliments familiars permanents
- Acolliments preadoptius

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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 les preguntes parlamentàries 314-00265/12 
314-00266/12, 314-00267/12, 314-00268/12, 314-00269/12, 314-00283/12, 314-
00284/12 i 314-00285/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Atesa la sensibilitat de la informació requerida, la il·lustre diputada Esther Niubó 
Cidoncha podrà accedir a la informació demanada a la seu del Departament d’Ense-
nyament, Via Augusta 202-226 (Barcelona) tot concertant prèviament dia i hora per 
a la visita amb l’Oficina de Relacions Institucionals (93. 400.69.00).

El curs escolar 2017-2018 el nombre de centres de màxima complexitat s’ha incre-
mentat en un total de 32 respecte al nombre d’aquests en el curs escolar 2016-2017:

Centres No complexitat màxima No complexitat alta

Escoles 222 200

Instituts 102 58

Instituts escola 9 6

Des del Departament d’Ensenyament cada dos o tres cursos escolars es fa un 
anàlisis de la diversitat dels centres educatius amb les dades obtingudes de l’apli-

efamadas
Nota adhesiva
– La pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han passat de centre de màxima complexitat a centre de complexitat alta el curs 2017-2018 (314-00265/12), publicada a les pàgs. 3 i 55 , ha estat corregida en el BOPC 154, a la pàg. 27.Caldria afegir la informació de la capçalera.
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cació d’indicadors socioeconòmics i professionals a les famílies de l’alumnat esco-
laritzat en els ensenyaments d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. 
També s’analitza la informació corresponent al continent de procedència de l’alum-
nat nouvingut.

En funció dels resultats obtinguts amb l’aplicació dels indicadors els centres edu-
catius es classifiquen per nivell de complexitat.

Als centres amb alta complexitat se’ls incrementen les dotacions de personal do-
cent seguint la relació següent:

Escola Complexitat màxima Complexitat alta

1 línia / 9 grups 1 0.5

2 línies / 18 grups 2 1

3 línies / 27 grups 3 1.5

Institut Complexitat màxima Complexitat alta

8 grups 3 1.5

12 grups 3.5 2

16 grups 4 2

El Departament d’Ensenyament amb independència de la complexitats dels cen-
tres educatius, assigna dotacions de personal docent específiques per a les aules 
d’acollida seguint la relació següent:

No alumnes Dotacions

De 5 a 8 0.5

De 9 a 23 1

De 24 a 34 1.5

35 o més 2

El Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments, amb la col·laboració d’entitats 
i altres Departaments de la Generalitat, desenvolupen els Plans Educatius d’Entorn, 
una proposta educativa per donar resposta integrada i comunitària a les necessitats 
educatives de la nostra societat.

Els Plans Educatius d’Entorn s’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat edu-
cativa, però amb una especial sensibilitat amb el sectors socials més desafavorits. 
Actualment, el 98 % dels centres educatius de màxima complexitat formen part d’un 
Pla Educatiu d’Entorn

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies han iniciat el programa Instituts oberts per a tothom, adreçat a un total de 15 
instituts de màxima complexitat, ubicats en barris de l’àrea metropolitana de Bar-
celona, amb l’objectiu d’incrementar la taxa de graduació en educació secundària 
obligatòria de l’alumnat mitjançant accions comunitàries i vinculades amb el lleure 
i l’esport.

El projecte consisteix en:
– Formar dinamitzadors del temps de lleure educatiu amb competències en lleu-

re, esport, reforç escolar, interculturalitat i gestió de projectes.
– Contractar aquests dinamitzadors amb l’encàrrec de gestionar el temps educa-

tiu no lectiu als instituts, d’acord amb el projecte educatiu del propi centre i amb els 
plans educatius d’entorn.

El Departament d’Ensenyament, el Consorci per a la Normalització Lingüística i 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, disposen d’una oferta de tallers 
que tenen com a objectius la promoció, la millora de l’aprenentatge, l’ús de la llen-
gua catalana dels pares i mares de l’alumnat nouvingut o d’origen estranger; impul-
sar la implicació de les famílies en el seguiment acadèmic i educatiu dels infants; la 
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participació en la vida dels centres i de l’entorn escolar, i el reforç de la convivència 
i la cohesió social.

Barcelona, 27 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de molts 
centres educatius de màxima complexitat a complexitat alta
314-00266/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00265/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de 
l’estudi que avalen el canvi de molts centres educatius de màxima 
complexitat a complexitat alta
314-00267/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00265/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
per als centres escolars que han passat d’ésser qualificats de 
màxima complexitat a complexitat alta
314-00268/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00265/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques 
dels centres educatius de màxima complexitat o de complexitat alta
314-00269/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00265/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres escolars de màxima complexitat
314-00283/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00265/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres escolars de complexitat alta
314-00284/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00265/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
escola i sobre els que estan emplaçats en entorns d’alta complexitat
314-00285/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00265/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
mantenir els concerts educatius amb escoles que segreguen per 
sexe
314-00308/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-00308/12 i 
314-00309/12 us informo del següent:

D’acord amb l’establert en el Reial Decret 944/2017, de 27 d’octubre de 2017, el 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte va quedar habilitat per l’exercici de les 
funcions i per l’adopció d’acords, resolucions i disposicions corresponents a la Con-
selleria d’Ensenyament.

El 9 de març de 2018, es va publicar en el BOE i en el DOGC la Resolució 
ENS/405/2018, de 6 de març, per la qual es renoven els concerts educatius dels cen-
tres privats per als ensenyaments d’educació infantil de segon cicle i d’educació se-
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cundaris, i les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per a l’en-
senyament d’educació primària.

L’objecte de la resolució es fer pública l’oferta de llocs escolars en els centres pri-
vats sostinguts amb fons públics per al curs 2018-2019.

D’acord amb l’establert en l’apartat 4 de la Resolució ENS/405/2018, de 6 de 
març:

«D’acord amb el que disposen els apartats 1,4 i 5 de l’article 31 del Decret 
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, un cop finalitzat el període de 
preinscripció d’alumnes per al curs 2018-19, i en funció de les dades de preinscrip-
ció, el Departament d’Ensenyament, abans que s’inicïi el període de matriculació, 
emetrà la resolució definitiva de la renovació dels concerts educatius per als ense-
nyaments d’educació infantil de segon cicle i d’educació secundària obligatòria i de 
la modificació dels concerts educatius per als ensenyaments d’educació primària, 
que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Als centres que no 
hagin assolit la relació esmentada la punt anterior, se’ls denegarà amb caràcter defi-
nitiu la renovació o la modificació».

En el procés d’admissió d’alumnat per al curs 2018-2019 en centres educatius 
sufragats amb fons públics, d’acord amb l’oferta de llocs escolars publicada prèvia-
ment, les famílies van presentar les sol·licituds de llocs escolars en el període com-
près entre el 13 i el 14 d’abril de 2018.

El 19 de maig de 2018 el president de la Generalitat de Catalunya va signar, el 
Decret 2/2018 de nomenament del vicepresident i dels consellers i conselleres dels 
departaments de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 1/2019 de creació, denomi-
nació i determinació de l’àmbit de competències del Departaments de l’Administra-
ció de la Generalitat Catalunya.

El 9 de juliol de 2018, en el marc d’una compareixença davant la Comissió d’En-
senyament del Parlament de Catalunya, el conseller d’Ensenyament va anunciar que 
la renovació dels concerts econòmics dels centres anirà lligada al compliment de 
dos criteris: la no segregació per motius de gènere i la participació del centre en les 
necessitats d’escolarització del territori on està ubicat.

Barcelona, 30 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’exigir 
l’escolarització mixta als centres educatius que reben finançament 
públic
314-00309/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00308/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballadors dels 
serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
314-00338/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00338/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00339/12 i 314-
00340/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que l’evolució dels Serveis d’Intervenció Especialitzada en violèn-
cia masclista (SIE’s) a Catalunya ha estat la següent (els trobareu a la taula adjunta 
amb el nombre de professionals de cada centre).

2014 2015 2018

Alt Urgell 5

Anoia 9 8

Baix Llobregat 10 8

Gironès 10 8

Montsià 8

Segrià 8 7

Tarragona 9 8

Mataró 5 8

Els SIE compten entre el seu personal amb dues psicòlogues (una per atendre a 
dones i una per atendre a infants) i una treballadora social. Alhora, compten amb un 
equip multidisciplinari format per: Director/a, jurista, psicòleg/a de dones i infantil, 
treballador/a social, educador/a social, i suport administratiu. En total hi ha actual-
ment 59 professionals, ja que en algun SIE s’ha doblat el perfil d’educació social o 
treball social. Per a l’any 2018, el pressupost dels 8 SIE és de 2.279.888,85 €.

Alhora, també vull donar resposta a la pregunta que ens fèieu sobre com es co-
breixen les baixes laborals als SIE’s. Us faig saber que quan es tracta de baixes per 
malaltia habitual es fa el possible perquè aquestes no enterboleixin el funcionament 
òptim del servei. Tot i així, en alguna ocasió ens hem trobat que alguna professional 
ha anat enllaçant petites baixes que han generat, puntualment, algun inconvenient 
al servei que s’ha intentat resoldre de forma ràpida. D’altra banda, quan les baixes 
s’han pogut preveure (una intervenció quirúrgica, el naixement d’un nadó...) la subs-
titució es fa de manera immediata.

Per altra banda, els perfils i funcions de les persones professionals dels SIE’s són 
molt especialitzats i enfocats a l’atenció personalitzada de processos de recupera-
ció de les dones i els infants i, tret que les baixes siguin de mitja-llarga durada, la 
nova professional no pot fer la mínima vinculació amb la dona o infant que atén. En 
aquests casos, es posposen les visites i si hi ha una situació d’urgència, a la usuària 
l’atén una altra professional que la conegui i hagi establert, en el present o en el pas-
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sat, el vincle suficient. Durant l’any 2014 hi va haver 6 substitucions. El 2015: 7, el 
2016: 11, el 2017: 6 i el 2018: 3

Barcelona, 19 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos dels 
serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
314-00339/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00338/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de 
les baixes laborals dels treballadors dels serveis d’intervenció 
especialitzada en violència masclista
314-00340/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00338/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència que han aplicat el Protocol de prevenció i actuació 
davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat
314-00353/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00353/12, conjuntament amb la de número de tramitació 314-00354.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que el Protocol de Prevenció i Actuació davant les situacions de 
violència als centres de protecció a la Infància i a l’Adolescència de la DGAIA s’ha 
implementat en tots els centres propis.

- CRAE El Calamot
- CREI Els Castanyers
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- CRAE Osona
- CREI Can Rubió
- CRAE Teresa Lema
- CRAE M. Assumpta
- CA Mare de Déu de la Mercè
- CRAE Coll de l’Alba
- CA Llars Infantils Nostra Senyora de la Misericòrdia
- CRAE Enric Llaberia
- CA Llas Infantils Torre Vicens
A més del protocol, des del Departament es facilita a tot el personal d’atenció 

directa a infants i adolescents, un programa d’ajuda emocional per dotar d’eines i/o 
estratègies per fer front a les exigències psicològiques i emocionals que comporta 
aquesta atenció i també per la prevenció de la violència en el lloc de treball i per 
aquelles situacions que comporten estrès laboral.

Respecte als centres concertats, es té constància de l’aplicació del protocol en un 
total de 44 centres.

- CREI El Guaret
- CRAE Raimat
- CRAE Banyoles
- CI Girona
- CRAE La Caritat
- CPA Pont Oikia
- CI Blanes
- CI Lloret
- CRAE L’Albera
- CRAE Fluvià
- CRAE Seoane
- CRAE Pla de la Selva
- CRAE Can Tai
- Pis Bolós
- CREI Ginesta
- CA Oikia 
- CREI Mas Ritort
- CRAE Petit Princep
- CRAE Prim
- CRAE Elima
- Casa d’Infants Sabadell
- Casa d’Infants Terrassa
- Casa d’Infants Badalona
- Aldees Infantils SOS Sant Quirze
- Centre Mas la Riera
- CRAE El Mas
- Col·legi Mare de Déu del Roser
- CRAE Collbató
- CRAE Vilobí
- EDDA. Casa de la Jove
- La Serra S.T.O
- Llar Juvenil Casa de la Caritat
- Llar per a Joves Betània
- Residència Juvenil Manresa
- Residència La Immaculada
- CRAE Pere Quart
- CRAE Canovelles
- Llar Josep Pola
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- Llar d’Autonomia Itinere
- Pis Montgat
- CA La Dida
- CA Estels
- CA Coda2
- CA Petit Coda
En relació als centres dependents de la Direcció General d’atenció a la Infància i 

l’Adolescència (DGAIA), tenint en compte tant les fundacions privades com els cen-
tres públics surant el 2017 situacions de violència s’han produït algunes situacions 
de violència en els centres propis que han generat 24 accidents amb baixa, 136 ac-
cidents sense baixa i 74 incidents (violència verbal i violència contra els immobles). 
Per altra banda, en centres concertats s’han produït 884 incidents (violència verbal i 
violència contra els immobles)

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
situacions de violència als centres dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència el 2017
314-00354/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00353/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
d’urgència per arranjar la calefacció i l’aïllament a l’Escola Marta 
Mata del Vendrell (Baix Penedès)
314-00359/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00359/12 us in-
formo del següent:

El 23 de juliol de 2017 el Departament d’Ensenyament ha publicat l’anunci del 
concurs públic per l’adjudicació del contracte d’obres per la reforma i ampliació de 
la instal·lació de la calefacció i actuacions sobre l’envolupament de l’Escola Mar-
ta Mata del Vendrell. Amb un pressupost de licitació de 377.569,32 € IVA inclòs 
(21,00%), i una durada del contracte de 3 mesos.

Barcelona, 30 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
finques rebudes per la Generalitat per successió intestada els 
darrers cinc anys
314-00366/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 la 314-0366/12 
fins a la 314-00369/12 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En el quadre següent es detallen els béns immobles, adquirits per la Generali-
tat de Catalunya mitjançant declaració d’hereus intestada amb fermesa per un auto 
judi cial o per resolució administrativa, des de l’1 de gener de 2013 fins el 30 de maig 
de 2018, desglossant les dades per comarques i, a les comarques de Tarragona, espe-
cificant el municipi. Es fan constar els béns adquirits que figuren inscrits al Registre 
de la Propietat a nom de la Generalitat.

PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI
Barcelona Baix Llobregat 1
Barcelona Barcelonès 28
Barcelona Berguedà 1
Barcelona Vallès Occidental 4
Girona La Selva 1
Lleida Segrià 2
Lleida Les Garrigues 1
Tarragona Alt Camp 1 Valls
Tarragona Baix Ebre 3 Roquetes

D’altra banda, manifestar que tots els béns immobles procedents de les herènci-
es intestades que figuren inscrits al Registre de la Propietat a nom de la Generalitat 
de Catalunya, es publiquen, per transparència, en el web del Departament de la Vi-
cepresidència, Economia i d’Hisenda, les dades dels quals s’actualitzen semestral-
ment.

Pel que fa als habitatges que s’han destinat a polítiques d’habitatge social, d’acord 
amb l’establert als articles 442-12 i 442-13 del llibre IV del Codi Civil de Catalu-
nya, la Generalitat de Catalunya, en compliment d’aquesta normativa, succeeix en 
darrer lloc com hereva intestada a les persones amb veïnatge civil català que moren 
sense hereus testamentaris i legals, per tal d’exercir la important funció social de 
destinar el cabal relicte a entitats i institucions beneficiàries de caràcter assistencial 
o cultural i, si en el cabal relicte hi ha finques urbanes, la Generalitat de Catalunya 
les ha de destinar preferentment al compliment de polítiques d’habitatge social, sia 
directament sia reinvertint el producte obtingut en alienar-les, segons llurs caracte-
rístiques, a polítiques d’habitatge social.

Amb l’impuls del darrer Govern i el nou Decret 145/2017, de 26 de setembre de 
les actuacions de les herències intestades a Catalunya que s’ha aprovat en aquesta 
darrera legislatura, s’ha distingit per primer cop, en quan a la gestió dels béns im-
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mobles heretats, entre el procediment a seguir pel que fa a les finques urbanes que 
preferentment han de ser destinades a polítiques d’habitatge social i el procediment 
per a la resta d’immobles que han de ser alienats d’acord amb els procediments es-
tablerts a la normativa patrimonial de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, com a marc d’aquest nou procediment per a les finques urbanes, 
en data 22 de setembre de 2016 es va formalitzar un Protocol de Col·laboració signat 
amb la Generalitat de Catalunya (el departament de Governació i el de la Vicepresi-
dència) i el Tercer Sector, relatiu als habitatges que provenen de les herències intes-
tades. Com a conseqüència del protocol esmentat, en data 28 de juliol de 2017, es va 
signar un conveni entre la Direcció general del Patrimoni i l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. Amb aquests instruments es pretén que per primer cop es pugui fer 
efectiu l’article 442-13.2 del Llibre IV del Codi civil de Catalunya, mitjançant un 
instrument adient, la destinació preferent de les finques urbanes procedents de les 
herències intestades al compliment de polítiques d’habitatge social.

La Direcció General del Patrimoni, d’acord amb el que estableix la normativa 
en matèria d’herències intestades, és qui acorda quines finques són aptes per a ser 
destinades directament a habitatge social, per a què després a través de l’adscripció 
que faci a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es destinin a les entitats que en pu-
guin ser beneficiàries d’acord amb el protocol marc d’aquest conveni i a la normati-
va successòria civil catalana. A data d’avui s’està en tràmits d’adjudicar 17 finques 
urbanes a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per tal que es destinin a la finalitat 
habitacional que preveu el Conveni. A més, hi ha en estudi un paquet de 12 finques 
urbanes més per a ser adscrites a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la ma-
teixa finalitat que estableix el conveni esmentat.

D’altra banda, atenent al caràcter preferent, però no exclusiu del principi de ter-
ritorialitat que determina el Codi civil, i atès que el Codi Civil estableix que la des-
tinació de les finques urbanes a habitatge social pot ser directament o reinvertint el 
producte obtingut en alienar-les, la Junta d’Herències (òrgan col·legiat competent per 
a la distribució de les herències intestades) pot destinar els imports que provenen 
de la venda de finques urbanes al foment de polítiques d’habitatge social. En aquest 
sentit, en la darrera sessió de la Junta d’Herències, de data 1 de desembre de 2017, 
es va acordar distribuir l’import de 72.476,60 € per a ser destinat al compliment 
d’aquestes polítiques.

Pel que fa a les finques que ha obtingut la Generalitat de Catalunya per successió 
intestada, atès els articles 442.12 i 442.13 del Llibre IV del Codi Civil de Catalu-
nya, des de l’any 2013 a l’actualitat, s’han alienat 80 immobles per un import total 
de 12.848.993,54 €.

D’acord amb la normativa successòria catalana, un cop l’herència és líquida es 
procedeix a distribuir l’import resultant del total del cabal relicte, tenint en comp-
te que es donarà preferència als establiments d’assistència social o institucions de 
cultura del municipi de la darrera residència habitual de la persona causant a Ca-
talunya, en defecte, als de la comarca, i en darrer lloc, si no n’hi ha a la comarca, 
als establiments d’assistència social o a institucions de cultura de caràcter general a 
càrrec de la Generalitat de Catalunya.

Així, en els darrers 5 anys, la Junta d’Herències ha distribuït total de 6.704.236,40 
€ de la següent forma: 

- Mitjançant la Junta Distribuïdora d’Herències de 24 de febrer de 2014, amb 
vigència del Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora 
d’Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada 
a favor de la Generalitat de Catalunya, es va distribuir un total de 2.489.887,49 € 
provinents d’herències intestades de causants amb la seva darrera residència a Bar-
celona.

- Mitjançant la Junta d’Herències de data 1 de desembre de 2017, i per tant, 
sota la vigència de l’actual Decret 145/2017, s’ha acordat distribuir un total de de 
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4.214.348,91 € que corresponen a 96 causants, amb darrera residència a 21 comar-
ques, de forma que la distribució s’haurà de fer preferentment a entitats del darrer 
municipi del causant.

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
finques rebudes per la Generalitat per successió intestada que han 
estat destinades a habitatge social els darrers cinc anys
314-00367/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00366/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
finques rebudes per la Generalitat per successió intestada que han 
estat alienades
314-00368/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00366/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
ingressos de l’alienació de les finques que la Generalitat ha obtingut 
per successió intestada els darrers cinc anys
314-00369/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00366/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals ha decidit que alguns centres d’atenció primària tanquin  
abans de l’hora habitual
314-00370/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00370/12 a 
314-00374/12 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 cap centre d’atenció primària s’està aplicant un horari que superi el tancament 
del centre a les 19:30 hores. És habitual, no obstant, que la programació de visites 
tingui en les 19:30 la seva hora final per deixar espai, fins les 20 hores, per atencions 
urgents o bé compensar l’endarreriment en les visites.

L’horari habitual de l’atenció primària de referència és de 8h a 20h, però alguns 
centres tancaven una mica més tard (20.30 o 21.00h). El que s’està fent és anar adap-
tant el tancament a aquest horari de referència. El principal motiu és la voluntat de 
facilitar la conciliació laboral i familiar i personal dels treballadors, però també 
aconseguir una millor i més eficient complementarietat i continuïtat entre l’atenció 
en horari laboral habitual i els dispositius d’atenció urgent i continuada.

En aquest moment ja s’ha fet pràcticament tota la reorganització a l’horari de re-
ferència (de 8 h a 20 h) a l’àmbit metropolità Nord de la Regió Sanitària Barcelona, 
i tots els centres d’atenció primària ja tanquen a les 20h, excepte a Santa Coloma de 
Gramenet, que representa el 6% de la població de l’àmbit metropolità Nord, on en-
cara s’està treballant per consensuar l’horari.

Aquesta reorganització no ha de comportar cap empitjorament atès que s’ha mo-
dificat l’horari, però no el temps assistencial dels professionals en horari habitual, 
que s’ha mantingut igual.

Ara és més fàcil garantir que a partir de les 20h que sempre hi pugui haver la 
continuïtat amb l’atenció urgent i continuada en el territori i, fins i tot, en algun 
punt, si l’activitat ho justifica, es reforça la presència de professionals de 20h a 21 h 
o a 22 h.

La gestió dels contactes i les reunions amb els professionals s’ha fet des de les 
entitats proveïdores que gestionen els serveis d’atenció primària en el territori, ma-
joritàriament l’Institut Català de la Salut (ICS). En tot cas, no s’espera una valoració 
negativa dels professionals atès que aquesta reorganització s’està fent per a millorar 
les seves condicions laborals, i a petició d’aquests i els seus representants.

Barcelona, 31 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
primària que han de tancar abans de l’hora habitual
314-00371/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00370/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allargament del 
temps d’espera dels pacients en els centres d’atenció primària que 
tanquen abans de l’hora habitual
314-00372/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00370/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’un 
recurs assistencial pròxim per a la població afectada pel tancament 
anticipat de centres d’atenció primària
314-00373/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00370/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha hagut 
reunions amb el col·lectiu dels metges afectats per a acordar el 
tancament anticipat d’alguns centres d’atenció primària
314-00374/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00370/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del pla 
de conciliació laboral, familiar i personal dels professionals  
dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut
314-00375/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00375/12 us in-
formo del següent: 

Al personal que presta serveis a l’Institut Català de la Salut (ICS) li és d’aplica-
ció la normativa prevista tant al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, com la 
normativa catalana específica, la Llei 8/2008, de 5 de juliol, de conciliació de la vida 
personal, familiar i professional del personal al servei de l’administració pública de 
Catalunya, motiu pel qual no es disposa d’un pla específic de mesures de concilia-
ció laboral, familiar i personal. Abordem aquesta temàtica en l’estudi de mesures 
organitzatives ad hoc que facilitin la conciliació i que poden conduir a l’adopció de 
mesures concretes en els diferents centres de l’ICS. També a través del Pla d’Igualtat 
de l’any 2011 de l’ICS, en el qual es dissenyen actuacions específiques de sensibilit-
zació i difusió de les mesures de conciliació existents.

A més a més, s’està treballant per tal d’incentivar la coresponsabilitat, a fi i efecte 
que els homes accedeixin als permisos de conciliació, ja que el nombre de sol·lici-
tuds a hores d’ara es escàs.

En tot cas, les mesures de conciliació de la vida personal i professional sobre-
passen en sentit estricte l’àmbit de les polítiques de contractació de les entitats. Cal 
doncs emprendre mesures de gestió i organització dels recursos humans per tal 
d’adaptar les mesures de conciliació als diferents moments de la vida professional, 
és per aquest motiu que la redacció del Pla de garantia de l’estabilitat laboral, impul-
sat pel Departament de Salut, adopta la recomanació que les entitats que proveeixen 
serveis a la xarxa pública de salut, es dotin de cara al 2019 d’un pla de conciliació 
elaborat de manera participada amb els òrgans de representació.

Per aquest motiu, el nou equip de l’ICS té en el seu pla d’actuació l’elaboració 
d’un pla general que englobi i estructuri els plans actuals, de cara a donar compli-
ment a les recomanacions del Pla de garantia de l’estabilitat laboral.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
decret d’admissió d’alumnes a les escoles que substitueixi el del 
2007
314-00386/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-00386/12 i 
314-00387/12 us informo del següent:

Entre els principals reptes del Departament d’Ensenyament hi ha assolir una 
escolarització més equilibrada, promoure la cohesió social i garantir l’accés de tot 
l’alumnat a qualsevol centre del servei d’educació de Catalunya en condicions d’i-
gualtat i d’equitat.

Per aconseguir aquests objectius el Departament d’Ensenyament es proposa, per 
al curs 2018-2019, modificar el Decret 75/2007, de 27 de marc¸, pel qual s’estableix 
el procediment d’admissióì de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats 
amb fons públics. Aquesta modificació comportarà la revisió dels criteris comple-
mentaris de prioritat en el procés d’admissió d’alumnes i l’adequació normativa als 
criteris d’accés als ensenyaments de formació professional inicial.

En paral·lel, i durant el mateix curs 2018-2019, s’establirà un procés de diàleg 
amb els diferents sectors de la comunitat educativa i amb les administracions locals 
per consensuar i acordar les mesures i les actuacions necessàries per assolir una 
escolarització més equilibrada de tot l’alumnat, en base a la coresponsabilitat amb 
l’educació i el compromís de tots els agents implicats. En aquest procés diàleg, el 
Departament d’Educació valora molt positivament el pacte contra la segregació es-
colar, impulsat pel Síndic de Greuges de Catalunya, les conclusions del qual han de 
constituir un referent vertebrador que faciliti el consens necessari per assolir l’ob-
jectiu.

Barcelona, 27 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del 
decret d’admissió d’alumnes a les escoles
314-00387/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00386/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera prevista 
perquè els docents del grup de referents d’atenció educativa 
inclusiva difonguin el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
314-00388/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-00388/12, 
314-00389/12, 314-00390/12, 314-00391/12, 314-00392/12, 314-00393/12, 314-
00394/12, 314-00395/12, 314-00396/12, 314-00397/12 i 314-00398/12 us informo 
del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La publicació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu suposa un canvi de paradigma 
en passar de l’escola inclusiva al sistema educatiu inclusiu.

S’estableixen criteris que orienten l’organització i la gestió dels centres educatiu, 
amb l’ordenació de mesures i suports per a l’atenció educativa, que permetrà a la 
continuïtat formativa de tots i cadascun dels alumnes.

L’oferta de serveis per als centres educatius es diversifica i per completar la xar-
xa de suports a l’educació inclusiva es posen en funcionament els centres d’educa-
ció especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) per als centres educatius 
ordinaris.

D’acord amb la normativa establerta, tot l’alumnat s’escolaritza en centres educa-
tius ordinaris, únicament l’alumnat amb discapacitats greus o severes que necessita 
una intensitat elevada de suport educatiu i l’aplicació de mesures curriculars, meto-
dològiques, organitzatives o psicopedagògiques molt individualitzades, s’escolaritza 
en centres d’educació especial a petició de la família.

Tots els centres educatius han de garantir una atenció educativa inclusiva i de 
qualitat per a tot l’alumnat. Han de disposar d’un projecte educatiu tenint en compte 
els recursos dels què disposen i amb el desplegament del projecte de direcció o la 
programació anual.

Amb els models que serveixen per orientar els projectes educatius dels centres, 
es vol potenciar el disseny universal de l’aprenentatge (DUA) i l’establiment de cri-
teris per a l’organització dels centres que permetin atendre la diversitat de l’alumnat 
amb diferents intensitats de mesures i suports:

– Universals: per a tot l’alumnat en tots els entorns, accions preventives i proac-
tives.

– Addicionals: atenció específica als aprenentatges, accions flexibles, temporals 
i preventives.

– Intensius: singularitats individuals, d’alta intensitat i llarga durada.
Les mesures són accions i actuacions organitzades pels centres educatius desti-

nades a reduir les barreres d’accés a l’aprenentatge, prevenir les dificultats de l’apre-
nentatge, i assegurar una millor adequació entre les capacitats de l’alumnat i el con-
text educatiu.



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 72

Els suports són recursos personals, metodològics i materials (inclosos els tecno-
lògics), i els ajuts contextuals i comunitaris que els centres utilitzen per aconseguir 
que les mesures planificades siguin efectives, funcionals i que contribueixin a asso-
lir l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

Es vol donar resposta a les diferents necessitats a través d’itineraris flexibles, adap-
tats als diferents ritmes i estils d’aprenentatge, i a les diferents situacions personals.

Les mesures i els programes per a l’atenció a la diversitat i les mesures específi-
ques per a l’alumnat amb necessitats educatives especials que s’apliquen son:

– Creació de nous perfils professionals:
• Itineraris Formatius específics (IFE)
– Nous recursos i programes per a atendre els alumnes:
• Suport Intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI)
• Suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL)
• Aules integrals de suport (AIS)
• Centres de noves oportunitats (CNO)
Un dels objectius prioritaris de la formació permanent del professorat és univer-

salitzar l’atenció personalitzada, i el suport a les necessitats individuals d’aprenen-
tatge de tots l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

En aquest sentit s’han elaborat materials i s’han realitzat diferents accions forma-
tives entre les que destaquem les següents activitats formatives del curs 2017-2018:

– Formació per als mestres d’educació especial Ser-hi, participar i aprendre: 12 
activitats amb 549 inscripcions.

– Formació per als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP): 
9 activitats amb 832 inscripcions.

– Formació per als professionals de les aules integrals de suport (AIS): 1 activitat 
amb 62 inscripcions.

– Jornada d’acollida i intercanvi dels centres d’educació especial proveïdors de 
serveis i recursos (CEEPSIR): 42 inscripcions.

– Formació per als professionals dels centres de recursos educatius per a defi-
cients visuals (CREDA): 2 activitats amb 22 inscripcions.

– Formació per als centres de Recursos educatius per a l’alumnat amb trastorns 
de l’aprenentatge i la conducta (CRETDIC): 1 activitat amb 32 inscripcions.

– Formació adreçada als centres amb suports intensius per a l’escolarització in-
clusiva (SIEI): 8 activitats amb 268 inscripcions.

– Formació al grup de referents d’atenció educativa inclusiva (RAI) en el territo-
ri: 1 activitat amb 18 participants.

– Formació als docents en atenció a la diversitat (alumnes amb altes capacitats i 
alumnes amb TDAH): 16 activitats i 426 inscripcions.

– Formació als professionals d’atenció educativa que fan suports a la inclusió en 
els seminaris d’educació especial de zona (SEEZ): 18 activitats amb 307 inscripci-
ons.

El grup de referents d’atenció educativa inclusiva del Departament d’Ensenya-
ment estan fent difusió del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu, d’acord amb l’estructura del Servei Territorial d’Ensenya-
ment corresponent, del Consorci d’Educació de Barcelona, i en coordinació amb els 
Serveis d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió.

El calendari es fixa d’acord amb les demandes o les propostes d’intervenció que 
reben.

El grup de referents d’atenció educativa inclusiva està format per 18 docents amb 
una dedicació de mitja jornada.

Per complementar els coneixements dels docents del grup de referents d’atenció 
educativa inclusiva han rebut formació sobre:

– El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu.
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– Tipus de mesures i suports per l’atenció educativa de l’alumnat.
– Currículum i avaluació.
– Materials per a l’atenció a la diversitat.
– Conferències Ser-hi, participar i aprendre.
– Lideratge horitzontal.
El Departament d’Ensenyament per facilitar elements que serveixin per a orien-

tar les pràctiques educatives, s’ha revisat i s’ha reestructurat l’apartat diversitat i in-
clusió de la pàgina web XTEC.

Les pràctiques educatives han d’emmarcar-se en la normativa vigent. És per això 
que des del Departament d’Ensenyament:

– S’ha elaborat la resolució relativa als procediments que cal seguir i els proto-
cols que s’han d’utilitzar pels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics 
(EAP), per a l’elaboració dels informes de reconeixement de necessitats específiques 
de suport educatiu, i dels informes de l’alumnat amb necessitats educatives deriva-
des de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides.

– S’ha adequat la Resolució que regula el procés d’admissió d’alumnat per al curs 
2018-2019 amb el que estableix el Decret 150/2017, de 17 d’octubre.

– S’han actualitzat els documents per a l’organització i la gestió dels centres edu-
catius corresponents al curs 2018-2019 amb el que estableix el Decret 150/2017, de 
17 d’octubre.

– S’ha impulsat el Programa de noves oportunitats.
– Actualització i desenvolupament del suport escolar personalitzat.
– Elaboració del Pla d’acció per fomentar el talents, que ha de definir i desple-

gar mesures i suports intensius per a l’alumnat amb altes capacitats derivades de la 
superdotació intel·lectual, l’alumnat amb talents simples i complexos, i la precocitat.

– S’està treballant amb els centres d’educació especial sostinguts amb fons pú-
blics a fi de donar compliment a l’establert a l’article 25 del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, perquè siguin proveïdors de serveis i recursos per al personal docent dels 
centres educatius de primària i secundària, amb la finalitat d’orientar i concretar les 
actuacions més ajustades a les necessitats educatives de l’alumnat, i desenvolupar 
programes específics de suport a l’escolarització de l’alumnat, en coordinació amb 
els equips directius dels centres i els serveis educatius corresponents.

– Elaboració del mapa territorial de recursos per a l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques.

– S’està elaborant un document d’orientacions per a l’elaboració dels plans de 
suport individualitzats.

Les pràctiques inclusives s’emmarquen en un sistema inclusiu on la xarxa i les 
relacions entre els diferents Departaments de la Generalitat són essencials de ma-
nera que el Departament d’Ensenyament ha portat a terme les següents actuacions 
amb el Departament de Salut per avançar en la formalització d’un acord de col·la-
boració que permeti:

– Millorar l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques en els 
centres ordinaris.

– Desenvolupar programes d’aula integral de suport (AIS).
– Desenvolupament d’accions de millora de l’atenció educativa a l’alumnat amb 

situació de salut complexa.
– Implementació de les unitats funcionals per a atendre alumnat amb trastorns 

de l’espectre autista (TEA): 23 unitats funcionals (curs 2017-2018).
– Dotació de professorat a les unitats docents d’hospitals de dia i a les aules hos-

pitalàries.
La coordinació amb els ens locals és necessària per col·laborar en les actuacions 

comunes com l’elaboració d’un nou model de conveni amb els municipis per imple-
mentar els programes de diversificació curricular i altres actuacions d’àmbit local.
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La xarxa de suports a l’educació inclusiva està integrada per totes les persones i 
institucions que intervenen en el procés educatiu i que formen part de la comunitat 
educativa. De manera que partint d’aquesta coresponsabilitat es fomenten pràctiques 
cada vegada més inclusives.

Per difondre el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alum-
nat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, el Departament d’Ensenyament està 
portant a terme les següents actuacions:

– Difusió per mitjà de tots els canals de comunicació i xarxes socials què disposa 
el Departament d’Ensenyament

– Organització activitats formatives per al personal docent i per als professionals 
d’atenció educativa.

– Reunions amb les direccions generals del Departament d’Ensenyament per 
treballar de manera coordinada en totes aquelles accions que impliquen l’actuació 
conjunta de diferents unitats.

– S’han fet reunions amb el Departament de Salut per avançar en la formalitza-
ció d’un acord de col·laboració en les actuacions interdepartamentals.

La inclusió educativa és un dels principis que regeix l’escolarització i l’atenció 
educativa de tot l’alumnat i, en particular, de l’alumnat que pot trobar-se amb més 
barreres o dificultats associades a les seves condicions personals, familiars o so-
cials, en el procés d’aprenentatge i participació.

Es necessària la personalització de l’aprenentatge per atendre les necessitats i 
les característiques individuals de tot l’alumnat, mitjançant l’atenció metodològica, 
l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades.

La relació entre els centres educatius i l’entorn afavoreix que es donin respostes 
integrals i comunitàries als reptes educatius. I que aquestes respostes siguin adequa-
des al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre els centres educatius, 
els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit productiu.

Cal prevenir i reduir l’absentisme i l’abandó escolar amb estratègies i actuacions edu-
catives organitzades que impliquin als centre educatius, les famílies i els serveis socials.

El Decret d’autonomia dels centres educatius i el Decret de la direcció dels cen-
tres educatius públics són el marc normatiu reglamentari que estableixen els òrgans 
competents per la presa de les decisions que permet donar compliment els objectius 
exposats per cada centre educatiu.

L’article 91 de La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix que tots 
els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de  projecte 
educatiu, on hi ha de constar els objectius del centre, les prioritats i els planteja-
ments educatius en termes d’equitat i d’excel·lència, coeducació, convivència, inclu-
sió i atenció a la diversitat.

El Departament d’Ensenyament exerceix la inspecció del sistema educatiu amb 
l’objectiu d’assegurar l’aplicació de la normativa vigent, garantir l’exercici dels drets 
i el compliment dels deures que en deriven, a tots els centres educatius de qualsevol 
titularitat, i a tots els serveis i altres elements del sistema educatiu. La inspecció del 
sistema educatiu està articulada territorialment a través de la Inspecció d’Educació.

L’avaluació anual de centres aporta els elements d’anàlisi i reflexió a partir del 
coneixement de resultats del sistema d’indicadors, que permeten disposar d’infor-
mació de manera sistemàtica sobre el grau d’assoliment dels objectius marcats pels 
propis centres en el seus projecte educatiu, i realitzar una valoració sobre la gestió 
efectuada i sobre la millora dels seus resultats, tenint-ne en compte el context i les 
condicions d’equitat.

Barcelona, 27 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar 
el nombre de membres del grup de referents d’atenció educativa 
inclusiva
314-00389/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00388/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
econòmica destinada al grup de referents d’atenció educativa 
inclusiva
314-00390/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00388/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda 
pels membres del grup de referents d’atenció educativa inclusiva
314-00391/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00388/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a desplegar el Decret 150/2017, de l’atenció educativa 
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
314-00392/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00388/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instruments per 
a l’educació inclusiva
314-00393/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00388/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pràctiques 
adreçades a l’educació inclusiva
314-00394/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00388/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè els centres educatius avancin cap a cultures, 
polítiques i pràctiques més inclusives
314-00395/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00388/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que 
es dona als professionals dels centres educatius amb relació a la 
planificació de la gradació dels suports que necessita cada alumne
314-00396/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00388/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
adoptaran els referents d’atenció educativa inclusiva per a impulsar 
la formació dels professionals dels centres amb relació als suports 
que necessita cada alumne
314-00397/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00388/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que 
encara no tenen un projecte educatiu que fomenti una atenció 
educativa inclusiva i de qualitat
314-00398/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00388/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la posada en 
marxa d’algun pla d’emergència per a atendre les persones sense llar 
durant els dies de baixes temperatures
314-00407/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00407/12, conjuntament amb la de número de tramitació 314-00408/12

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que la Generalitat no és competent per posar en marxa aquests dis-
positius atès que es tracta d’una competència municipal assignada als Serveis socials 
Bàsics. Segons l’article 17.f) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, és 
funció dels serveis socials bàsics: «Acomplir les actuacions preventives, el tractament 
social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social 
i fer-ne l’avaluació.» A més, segons la Cartera de Serveis Socials els serveis residen-
cials d’estada limitada, són serveis socials bàsics i, per tant, de competència municipal.

Per altra banda, els grans ajuntaments del país, així com molts municipis mit-
jans, ja tenen en marxa protocols i actuacions d’emergència davant de la baixada 
de temperatures a partir dels quals habiliten espais municipals per poder acollir les 
persones sense sostre.

Barcelona, 27 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
protocol d’actuació per a garantir el recer i la seguretat de les 
persones sense llar davant les baixes temperatures
314-00408/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00407/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds 
d’ajuts per a material escolar i llibres de text dels cursos 2016-2017 i 
2017-2018
314-00409/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00409/12 314-
00410/12, 314-00411/12, 314-00412/12, 314-00413/12, 314-00414/12, 314-00415/12, 
314-00416/12 i 314-00417/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjun-
ta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informa-
ció i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi. 

Els cursos escolars 2010-2011 i 2012-2013 el Departament d’Ensenyament va 
publicar les convocatòries públiques per a la concessió d’ajuts per a l’adquisició de 
llibres de text i material didàctic complementari i informàtic destinats a l’alumnat 
dels ensenyaments obligatoris matriculat en centres educatius sostinguts amb fons 
públics de Catalunya. Els fons pel finançament d’aquestes convocatòries provenia 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El curs 2010-20111 es van atorgar ajuts per a l’adquisició de llibres de text i mate-
rial complementari a un total de 134.887 alumnes, i el curs 2011-2012 es van atorgar 
a un total de 139.074 alumnes.

Per al curs 2012-2013 el Departament d’Ensenyament no va rebre els fons pel 
finançament d’aquesta convocatòria, i per als cursos posteriors els fons s’han reduït 
considerablement, motiu pel qual s’ha prioritzat assignar els recursos disponibles als 
centres que presenten una complexitat especial derivada d’un context socioeconò-
mic desafavorit perquè puguin adquirir llibres de text, material didàctic i llicències 
de llibres digitals per tot l’alumnat que no ho pugui adquirir a causa de la situació 
econòmica de la seves famílies. El Departament d’Ensenyament també ha impulsat 
la modalitat de reutilització de llibres de text.

L’evolució de la distribució dels fons per a l’adquisició de llibres de text i mate-
rial didàctic complementari i informàtic entre els centres educatius amb un context 
socioeconòmic desafavorit, durant el període comprès entre el curs escolar 2013-
2014 i 2017-2018 ha estat la següent:

Curs 

Import 

(milions €)

Nombre 

centres

2013·2014 3.7 902

2014·2015 2.5 920

2015·2016 4.0 967

2016·2017 3.9 967

2017·2018 4.0 999

La relació de centres educatiu públics que han rebut una assignació econòmica 
per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic el 
curs escolar 2016-2017, és la següent:
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Escola Joan Maragall Arenys de Mar 5.580,00 €

Escola Doctor Ferrer Artés 4.030,00 €

Escola Sant Jordi Badalona 1.860,00 €

Escola Feliu i Vegués Badalona 3.720,00 €

Escola Alexandre Galí Badalona 2.790,00 €

Escola Planas i Casals Badalona 3.702,35 €

Institut La Pineda Badalona 7.650,00 €

Institut Isaac Albéniz Badalona 8.670,00 €

Institut Eugeni d’Ors Badalona 5.100,00 €

Escola Antoni Botey Badalona 4.650,00 €

Escola Baixeras Barcelona 1.860,00 €

Escola Parc de la Ciutadella Barcelona 1.860,00 €

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona 3.720,00 €

Escola El Polvorí Barcelona 1.240,00 €

Escola Can Clos Barcelona 1.240,00 €

Escola Cervantes Barcelona 1.860,00 €

Escola Pere Vila Barcelona 3.720,00 €

Escola Collaso i Gil Barcelona 3.720,00 €

Escola Milà i Fontanals Barcelona 3.720,00 €

Escola Castella Barcelona 1.860,00 €

Escola Drassanes Barcelona 2.790,00 €

Escola Rubén Darío Barcelona 1.860,00 €

Escola Francesc Macià Barcelona 1.860,00 €

Escola Lluís Vives Barcelona 1.080,00 €

Escola Cal Maiol Barcelona 1.860,00 €

Escola Miquel Bleach Barcelona 1.860,00 €

Escola Gayarre Barcelona 1.860,00 €

Escola Rius i Taulet Barcelona 3.100,00 €

Escola Josep Maria de Sagarra Barcelona 1.860,00 €

Escola Bernat de Boïl Barcelona 1.860,00 €

Escola Calderón de la Barca Barcelona 3.720,00 €

Escola Sant Jordi Barcelona 1.860,00 €

Escola Emili Juncadella Barcelona 1.860,00 €

Escola Sant Josep Oriol Barcelona 1.240,00 €

Escola Ciutat Comtal Barcelona 1.546,00 €

Escola El Turó Barcelona 2.170,00 €

Escola Timbaler del Bruc Barcelona 1.860,00 €

Escola L’Arc de Sant Martí Barcelona 1.860,00 €

Escola Baró de Viver Barcelona 1.860,00 €

Escola Ramón y Cajal Barcelona 1.860,00 €

Escola Elisenda de Montcada Barcelona 3.410,00 €

Escola Aiguamarina Barcelona 1.860,00 €

Escola Tibidabo Barcelona 1.860,00 €

Escola La Pau Barcelona 1.860,00 €

Escola Concepción Arenal Barcelona 1.860,00 €

Escola Eduard Marquina Barcelona 1.860,00 €

Escola Els Porxos Barcelona 1.860,00 €

Escola Poblenou Barcelona 1.860,00 €

Escola Prim Barcelona 3.720,00 €

Escola Miralletes Barcelona 1.860,00 €

Escola El Carmel Barcelona 3.720,00 €

Escola Àgora Barcelona 1.860,00 €
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Escola Mas Casanovas Barcelona 1.860,00 €

Escola Prosperitat Barcelona 2.170,00 €

Escola Mestre Morera Barcelona 1.860,00 €

Escola Brasil Barcelona 3.720,00 €

Escola Joaquim Ruyra Barcelona 3.720,00 €

Escola Enric Granados Barcelona 1.860,00 €

Escola Cascavell Sant Adrià de Besòs 1.860,00 €

Escola Coves d’en Cimany Barcelona 1.860,00 €

Institut Montjuïc Barcelona 4.080,00 €

Institut Joan d’Àustria Barcelona 6.120,00 €

Institut Poeta Maragall Barcelona 6.600,00 €

Institut Bernat Metge Barcelona 6.120,00 €

Institut Milà i Fontanals Barcelona 5.100,00 €

Institut Verdaguer Barcelona 4.080,00 €

Escola Ramon Berenguer III Barcelona 2.170,00 €

Institut Sant Andreu Barcelona 6.120,00 €

Escola Carles I Barcelona 2.790,00 €

Institut Barri Besòs Barcelona 6.120,00 €

Escola Sant Joan Berga 3.720,00 €

Escola Santa Eulàlia Berga 3.410,00 €

Institut Guillem de Berguedà Berga 6.630,00 €

Escola Les Oliveres · ZER Serra d’Ancosa Cabrera d’Anoia 930,00 €

Escola Alta Segarra Calaf 4.030,00 €

Escola La Minerva Calella 3.720,00 €

Escola Doctor Carles Salicrú Calella 3.720,00 €

Institut Bisbe Sivilla Calella 6.120,00 €

Escola Jacint Verdaguer Canovelles 4.340,00 €

Escola Marquès de la Pobla Capellades 4.030,00 €

Escola Jaume Balmes Castellbell i el Vilar 3.410,00 €

Escola Lluís Vives Castelldefels 3.720,00 €

Escola Els Pins Castelldefels 4.030,00 €

Escola Jacint Verdaguer Castelldefels 1.860,00 €

Escola Sant Miquel Castellgalí 2.170,00 €

Escola Anselm Clavé Cornellà de Llobregat 1.860,00 €

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Cornellà de Llobregat 1.860,00 €

Escola Mare de Déu de Montserrat Cornellà de Llobregat 1.860,00 €

Escola Sant Ildefons Cornellà de Llobregat 3.410,00 €

Escola Abat Oliba Cornellà de Llobregat 3.410,00 €

Escola Antoni Gaudí Cornellà de Llobregat 2.790,00 €

Institut Esteve Terradas i Illa Cornellà de Llobregat 8.670,00 €

Institut Francesc Macià Cornellà de Llobregat 8.670,00 €

Escola Taquígraf Garriga Esparreguera 4.030,00 €

Escola Gras i Soler Esplugues de Llobregat 1.860,00 €

Escola Matilde Orduña Esplugues de Llobregat 1.860,00 €

Institut Joanot Martorell Esplugues de Llobregat 5.610,00 €

Escola Jacme March Gavà 3.410,00 €

Escola Juan Salamero Gavà 1.860,00 €

Institut de Bruguers Gavà 6.120,00 €

Escola Montcau Gelida 3.720,00 €

Escola Sant Marc Gironella 1.550,00 €

Escola de Gironella Gironella 1.860,00 €

Escola Pereanton Granollers 1.860,00 €
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Escola Joan Solans Granollers 1.860,00 €

Escola Ferrer i Guàrdia Granollers 1.860,00 €

Escola Granullarius Granollers 3.720,00 €

Institut Antoni Cumella Granollers 6.630,00 €

Escola Menéndez Pidal L’Hospitalet de Llobregat 5.580,00 €

Escola Mare de Déu de Bellvitge L’Hospitalet de Llobregat 1.300,00 €

Escola Pep Ventura L’Hospitalet de Llobregat 3.720,00 €

Escola Pau Vila L’Hospitalet de Llobregat 2.170,00 €

Escola Santiago Ramon y Cajal L’Hospitalet de Llobregat 3.720,00 €

Escola Bernat Metge L’Hospitalet de Llobregat 3.100,00 €

Escola Pompeu Fabra L’Hospitalet de Llobregat 3.720,00 €

Escola Milagros Consarnau L’Hospitalet de Llobregat 3.720,00 €

Escola Joaquim Ruyra L’Hospitalet de Llobregat 3.720,00 €

Escola La Marina L’Hospitalet de Llobregat 3.720,00 €

Institut Santa Eulàlia L’Hospitalet de Llobregat 6.630,00 €

Institut Pedraforca L’Hospitalet de Llobregat 4.080,00 €

Institut Torras i Bages L’Hospitalet de Llobregat 7.650,00 €

Escola Pere Lliscart L’Hospitalet de Llobregat 3.720,00 €

Institut Llobregat L’Hospitalet de Llobregat 3.570,00 €

Institut Bellvitge L’Hospitalet de Llobregat 4.080,00 €

Escola Gabriel Castella i Raich Igualada 1.860,00 €

Escola Sagrada Família La Llagosta 4.030,00 €

Escola Joan Maragall La Llagosta 4.030,00 €

Escola Marià Cubí i Soler Malgrat de Mar 3.720,00 €

Escola Puig·Agut Manlleu 3.720,00 €

Escola Muntanya del Drac Manresa 1.860,00 €

Escola La Renaixença Manresa 2.170,00 €

Escola Sant Ignasi Manresa 4.030,00 €

Escola Pare Algué Manresa 2.170,00 €

Institut Lluís de Peguera Manresa 8.160,00 €

Escola Els Convents Martorell 2.170,00 €

Escola Juan Ramón Jiménez Martorell 3.720,00 €

Escola José Echegaray Martorell 3.720,00 €

Institut Pompeu Fabra Martorell 8.643,42 €

Escola Ocata El Masnou 1.860,00 €

Escola El Turó Masquefa 3.720,00 €

Escola Angeleta Ferrer Mataró 1.860,00 €

Escola Josep Manuel Peramàs Mataró 4.030,00 €

Escola Germanes Bertomeu Mataró 3.720,00 €

Escola Josep Montserrat Mataró 1.860,00 €

Institut Alexandre Satorras Mataró 7.140,00 €

Escola Àngela Bransuela Mataró 3.100,00 €

Escola Tomàs Viñas Mataró 3.720,00 €

Institut Damià Campeny Mataró 7.650,00 €

Escola Col·legis Nous Mollet del Vallès 4.340,00 €

Escola Princesa Sofía Mollet del Vallès 3.100,00 €

Escola Joan Salvat Papasseit Mollet del Vallès 1.860,00 €

Institut de Mollet del Vallès Mollet del Vallès 5.610,00 €

Institut Vicenç Plantada Mollet del Vallès 8.670,00 €

Escola El Viver Montcada i Reixac 3.720,00 €

Escola Font Freda Montcada i Reixac 2.170,00 €

Escola Sant Pere Monistrol de Montserrat 1.860,00 €
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Escola Montmany Figaró·Montmany 930,00 €

Escola Marinada Montornès del Vallès 3.720,00 €

Escola Mare de Déu de Montserrat Olesa de Montserrat 3.410,00 €

Escola Sant Bernat Olesa de Montserrat 3.720,00 €

Escola Herois del Bruc Piera 5.270,00 €

Escola Antoni Doltra Pineda de Mar 3.100,00 €

Escola Jaume I Pineda de Mar 3.410,00 €

Escola Lillet A. Güell La Pobla de Lillet 620,00 €

Escola Joan Maragall El Prat de Llobregat 2.480,00 €

Escola del Parc El Prat de Llobregat 4.030,00 €

Escola Jaume Balmes El Prat de Llobregat 3.410,00 €

Escola Jacint Verdaguer El Prat de Llobregat 4.030,00 €

Institut Baldiri Guilera El Prat de Llobregat 8.160,00 €

Escola Sant Cristòfol Premià de Mar 3.100,00 €

Escola Montserrat Premià de Mar 3.100,00 €

Escola Gassó i Vidal Ripollet 1.860,00 €

Escola Tiana de la Riba Ripollet 3.410,00 €

Escola Anselm Clavé Ripollet 3.720,00 €

Escola Pompeu Fabra El Pont de Vilomara i Rocafort 3.720,00 €

Escola Mare de Déu del Sòl del Pont Roda de Ter 3.720,00 €

Escola Joan Maragall Rubí 3.100,00 €

Escola Concòrdia Sabadell 4.030,00 €

Escola Espronceda Sabadell 3.720,00 €

Escola Gaudí Sabadell 1.860,00 €

Escola Cifuentes Sabadell 4.030,00 €

Escola Joan Montllor Sabadell 1.860,00 €

Escola Juan Ramón Jiménez Sabadell 1.860,00 €

Escola Joan Sallarès i Pla Sabadell 3.410,00 €

Escola Joan Maragall Sabadell 3.100,00 €

Escola Miquel Carreras Sabadell 3.720,00 €

Escola Samuntada Sabadell 1.860,00 €

Escola La Romànica Sabadell 3.720,00 €

Escola Alcalde Marcet Sabadell 1.860,00 €

Institut Arraona Sabadell 5.100,00 €

Institut Egara Terrassa 6.120,00 €

Escola Roureda Sabadell 3.720,00 €

Escola Agnès Armengol Sabadell 1.860,00 €

Escola Calvet d’Estrella Sabadell 2.170,00 €

Escola Floresta Sabadell 3.100,00 €

Escola Torreguitart Sabadell 1.860,00 €

Escola Torres Amat Sallent 3.720,00 €

Escola Pompeu Fabra Sant Adrià de Besòs 2.109,85 €

Escola Joan Maragall Sant Andreu de la Barca 1.860,00 €

Escola La Monjoia Sant Bartomeu del Grau 930,00 €

Escola Ciutat Cooperativa Sant Boi de Llobregat 1.860,00 €

Escola Maria Fernández de Lara Sant Boi de Llobregat 3.720,00 €

Escola Marianao Sant Boi de Llobregat 1.860,00 €

Institut Camps Blancs Sant Boi de Llobregat 6.630,00 €

Escola Josep Maria Ciurana Sant Boi de Llobregat 3.720,00 €

Escola Josep Pallerola i Roca Sant Celoni 4.340,00 €

Escola Sant Climent Sant Climent de Llobregat 4.650,00 €

Escola La Floresta Sant Cugat del Vallès 3.100,00 €
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Escola Jaume Balmes Sant Feliu de Codines 3.720,00 €

Escola Nadal Sant Feliu de Llobregat 3.720,00 €

Escola Falguera Sant Feliu de Llobregat 1.860,00 €

Escola Josep Monmany Amat Sant Feliu de Llobregat 3.720,00 €

Escola Arquitecte Gaudí Sant Feliu de Llobregat 2.480,00 €

Institut Olorda Sant Feliu de Llobregat 9.690,00 €

Escola Abat Oliba Sant Hipòlit de Voltregà 2.170,00 €

Escola Sant Francesc d’Assís Sant Joan Despí 4.650,00 €

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia Sant Joan Despí 7.650,00 €

Escola El Pi Sant Pere de Ribes 1.860,00 €

Escola Les Roquetes Sant Pere de Ribes 3.720,00 €

Escola Wagner Santa Coloma deGramenet 2.480,00 €

Escola Ferran de Sagarra Santa Coloma de Gramenet 4.650,00 €

Escola Pallaresa Santa Coloma de Gramenet 4.960,00 €

Escola Lluís Millet Santa Coloma de Gramenet 2.170,00 €

Escola Beethoven Santa Coloma de Gramenet 2.170,00 €

Escola Jaume Salvatella Santa Coloma de Gramenet 4.650,00 €

Escola Ausiàs March Santa Coloma de Gramenet 1.860,00 €

Escola Elisa Badia Barberà del Vallès 3.720,00 €

Escola El Cabrerès Santa Maria de Corcó 1.860,00 €

Escola Santa Perpètua Santa Perpètua de Mogoda 3.410,00 €

Escola Sant Vicenç Sant Vicenç de Castellet 3.720,00 €

Escola Sant Jordi Sant Vicenç dels Horts 2.480,00 €

Escola La Vinyala Sant Vicenç dels Horts 3.644,14 €

Escola Joan Juncadella Sant Vicenç dels Horts 3.720,00 €

Escola Sant Martí Cerdanyola del Vallès 1.860,00 €

Escola Les Fontetes Cerdanyola del Vallès 2.170,00 €

Escola Serraparera Cerdanyola del Vallès 3.720,00 €

Escola Las Seguidillas Badia del Vallès 4.960,00 €

Escola La Jota Badia del Vallès 3.720,00 €

Escola La Sardana Badia del Vallès 3.410,00 €

Escola Sant Salvador Cercs 1.240,00 €

Escola Isaac Peral Terrassa 1.860,00 €

Escola Marià Galí Guix Terrassa 3.720,00 €

Escola Josep Ventalló i Vintró Terrassa 3.410,00 €

Escola Antoni Ubach i Soler Terrassa 4.650,00 €

Escola Pau Vila i Dinarès Terrassa 4.650,00 €

Escola President Salvans Terrassa 3.626,90 €

Escola Salvador Vinyals i Galí Terrassa 2.170,00 €

Escola Joan XXIII Terrassa 3.720,00 €

Institut de Terrassa Terrassa 8.160,00 €

Institut Investigador Blanxart Terrassa 5.610,00 €

Escola L’Era de Dalt Tona 4.650,00 €

Escola Ignasi Iglesias Tordera 3.720,00 €

Escola Vall del Ges Torelló 1.860,00 €

Escola Torrescasana La Torre de Claramunt 1.860,00 €

Escola Guerau de Peguera Torrelles de Foix 1.860,00 €

Escola Sentfores Vic 1.860,00 €

Escola Doctor Joaquim Salarich Vic 3.720,00 €

Institut de Vic Vic 4.080,00 €

Institut Jaume Callís Vic 6.120,00 €

Escola Àngela Roca Viladecans 3.720,00 €
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Escola El Garrofer Viladecans 3.720,00 €

Institut Torre Roja Viladecans 10.200,00 €

Escola Joan Maragall Vilanova del Camí 5.580,00 €

Escola Josep Baltà i Elias Vilafranca del Penedès 3.720,00 €

Escola Ginesta Vilanova i la Geltrú 3.720,00 €

Escola Canigó Vilanova i la Geltrú 3.720,00 €

Institut Forat del Vent Cerdanyola del Vallès 7.650,00 €

Institut Can Jofresa Terrassa 8.160,00 €

Escola Palma de Mallorca Barcelona 1.860,00 €

Escola Fray Luis de León Santa Coloma de Gramenet 4.030,00 €

Escola Miguel de Unamuno Santa Coloma de Gramenet 4.030,00 €

Escola 25 de Setembre Rubí 5.890,00 €

Escola Pau Casals Rubí 3.720,00 €

Escola Prat de la Riba Esplugues de Llobregat 1.860,00 €

Escola Puig i Gairalt L’Hospitalet de Llobregat 4.340,00 €

Escola Sant Vicenç Mollet del Vallès 3.720,00 €

Escola Ferrer i Guàrdia Barcelona 3.720,00 €

Escola Sant Jordi Mollet del Vallès 3.720,00 €

Escola Honorable Josep Tarradellas El Prat de Llobregat 4.340,00 €

Escola Can Rull Sabadell 4.030,00 €

Escola Pau Casals Viladecans 4.030,00 €

Escola Doctor Trueta Viladecans 3.720,00 €

Escola Joan Maragall Esplugues de Llobregat 3.720,00 €

Escola Màrius Torres L’Hospitalet de Llobregat 4.030,00 €

Escola Baldomer Solà Badalona 3.720,00 €

Institut Pau Casals Badalona 6.120,00 €

Institut Joan Coromines Barcelona 6.630,00 €

Institut Príncep de Girona Barcelona 4.589,64 €

Institut Joan Miró Cornellà de Llobregat 6.120,00 €

Escola Enric Tatché i Pol Ripollet 4.340,00 €

Institut Rafael Casanova Sant Boi de Llobregat 8.160,00 €

Escola Primavera Santa Coloma de Gramenet 800,00 €

Institut Terra Roja Santa Coloma de Gramenet 8.160,00 €

Institut Frederic Mompou Sant Vicenç dels Horts 8.160,00 €

Institut Federica Montseny Badia del Vallès 5.100,00 €

Institut Nicolau Copèrnic Terrassa 4.080,00 €

Escola Mossèn Cinto Verdaguer Rubí 4.030,00 €

Escola Pau Boada Vilafranca del Penedès 3.410,00 €

Institut La Guineueta Barcelona 4.080,00 €

Escola Pablo Neruda L’Hospitalet de Llobregat 1.860,00 €

Escola Vicente Aleixandre Martorell 3.720,00 €

Escola Torre Llauder Mataró 2.480,00 €

Escola La LLàntia Mataró 4.030,00 €

Escola Vista Alegre Mataró 1.860,00 €

Escola Ramon Llull Rubí 3.720,00 €

Escola Teresa Altet Rubí 3.720,00 €

Escola Antoni Gaudí Sant Boi de Llobregat 2.790,00 €

Escola Santa Eulàlia Sant Pere de Ribes 3.720,00 €

Escola Bernat de Mogoda Santa Perpètua de Mogoda 4.340,00 €
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Escola Joan Marquès i Casals Terrassa 5.270,00 €

Institut Joan Salvat i Papasseit Barcelona 3.570,00 €

Institut Joan Oliver Sabadell 6.630,00 €

Institut Baix Montseny Sant Celoni 6.120,00 €

Institut de Sales Viladecans 6.120,00 €

Escola Camí del Mig Mataró 4.340,00 €

Escola Rocafonda Mataró 3.720,00 €

Escola Pau Casals L’Hospitalet de Llobregat 3.720,00 €

Escola Ausiàs March L’Hospitalet de Llobregat 1.860,00 €

Escola Llibertat Badalona 3.100,00 €

Escola Margarida Xirgu Badalona 3.720,00 €

Escola Catalunya Sant Adrià de Besòs 794,04 €

Escola Parellada Sant Boi de Llobregat 3.720,00 €

Institut Miquel Martí i Pol Cornellà de Llobregat 8.160,00 €

Institut Barcelona·Congrés Barcelona 6.630,00 €

Institut Pablo R. Picasso Barcelona 5.100,00 €

Institut Gelida Gelida 6.120,00 €

Escola Reixac Montcada i Reixac 4.030,00 €

Institut Palau Ausit Ripollet 8.160,00 €

Institut Duc de Montblanc Rubí 8.160,00 €

Institut La Romànica Barberà del Vallès 10.200,00 €

Escola Sant Josep Sant Vicenç dels Horts 3.720,00 €

Escola Miguel Hernández Badalona 1.860,00 €

Escola Joan Miró Badalona 1.860,00 €

Escola Josep Boada Badalona 4.030,00 €

Escola Tomàs Moro Barcelona 2.170,00 €

Escola Santiago Rusiñol Barcelona 3.100,00 €

Escola Antoni Gaudí Santa Coloma de Gramenet 4.030,00 €

Escola Sant Julià Sabadell 3.720,00 €

Escola Llorens i Artigas Badalona 3.720,00 €

Escola Pere de Tera Badalona 3.720,00 €

Escola L’Areny Cornellà de Llobregat 3.720,00 €

Escola La Carpa L’Hospitalet de Llobregat 5.580,00 €

Escola Can Deu Sabadell 1.860,00 €

Escola Joaquim Blume Sabadell 3.720,00 €

Escola Pau Vila Sant Feliu de Llobregat 2.790,00 €

Escola Sagrada Família Santa Coloma de Gramenet 3.720,00 €

Escola Mas i Perera Vilafranca del Penedès 3.720,00 €

Escola Joan Coret Badalona 3.720,00 €

Escola Pau Picasso Badalona 3.720,00 €

Institut J.V. Foix Rubí 4.080,00 €

Escola Joan Llongueras Badalona 1.860,00 €

Escola Lola Anglada L’Hospitalet de Llobregat 1.860,00 €

Escola Charlie Rivel L’Hospitalet de Llobregat 1.860,00 €

Escola Mare de Déu del Rocío Sant Vicenç dels Horts 1.860,00 €

Institut Joan Oró Martorell 8.160,00 €

Institut La Bastida Santa Coloma de Gramenet 4.590,00 €

Institut Lluís Companys Ripollet 7.650,00 €

Escola Montnegre Sant Celoni 1.405,00 €
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Escola Alexandre Galí Barcelona 2.170,00 €

Escola Splai Barcelona 1.860,00 €

Escola Rafael Casanova Badalona 4.030,00 €

Escola Baldiri Reixac Badalona 3.720,00 €

Escola Folch i Torres Badalona 3.100,00 €

Escola Joan Miró Canovelles 1.860,00 €

Escola Margalló Castelldefels 3.720,00 €

Escola Ignasi Iglésias Cornellà de Llobregat 3.720,00 €

Escola Suris Cornellà de Llobregat 4.340,00 €

Escola Marcel·lí Moragas Gavà 3.720,00 €

Escola Federico García Lorca Mollet del Vallès 930,00 €

Escola Montseny Mollet del Vallès 3.720,00 €

Escola Escursell i Bartalot Ripollet 4.030,00 €

Escola Montessori Rubí 4.340,00 €

Escola Serra i Húnter Manresa 3.720,00 €

Escola La Baumeta · ZER Els Castells Santa Maria de Besora 310,00 €

Escola García Lorca Santa Margarida de Montbui 3.720,00 €

Escola La Guàrdia Sant Vicenç dels Horts 1.860,00 €

Escola Mare de Déu de Montserrat Terrassa 1.860,00 €

Escola El Vallès Terrassa 3.720,00 €

Institut Margarida Xirgu L’Hospitalet de Llobregat 6.120,00 €

Institut Agustí Serra i Fontanet Sabadell 6.120,00 €

Escola Josep Ferrà i Esteva Olesa de Montserrat 4.030,00 €

Escola Ramon Llull El Prat de Llobregat 4.030,00 €

Escola Josep Pla Sant Andreu de la Barca 4.030,00 €

Escola Germans Amat i Targa Viladecans 3.720,00 €

Escola Rafael Alberti Badalona 3.720,00 €

Escola Mercè Rodoreda Barcelona 3.720,00 €

Escola Els Horts Barcelona 1.860,00 €

Escola Taxonera Barcelona 3.720,00 €

Escola Prat de la Manta L’Hospitalet de Llobregat 1.860,00 €

Escola L’Arjau Vilanova i la Geltrú 3.720,00 €

Escola Sant Miquel del Cros Argentona 1.860,00 €

Escola Camí del Cros Mataró 3.720,00 €

Escola Pompeu Fabra Manlleu 4.960,00 €

Escola Pablo Picasso Barberà del Vallès 3.695,52 €

Escola Agustí Bartra Terrassa 4.340,00 €

Escola Congost Canovelles 4.030,00 €

Escola Les Planes La Llagosta 3.720,00 €

Escola Joan Salvat i Papasseit Santa Coloma de Gramenet 3.720,00 €

Institut Fòrum 2004 Sant Adrià de Besòs 4.080,00 €

Escola Bernat Metge El Prat de Llobregat 2.170,00 €

Escola Mercè Rodoreda Santa Coloma de Gramenet 4.030,00 €

Escola Amadeu Vives Sabadell 4.030,00 €

Institut Antoni Pous i Argila Manlleu 4.590,00 €

Escola Can Vidalet Esplugues de Llobregat 1.860,00 €

Escola Sant Antoni Sant Vicenç dels Horts 1.860,00 €

Escola Josep Carner Badalona 3.720,00 €

Escola del Bosc Barberà del Vallès 3.701,45 €



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 87 

Nom centre Municipi Dotació

Escola Collserola Sant Cugat del Vallès 3.720,00 €

Escola Francesc Aldea i Pérez Terrassa 1.860,00 €

Institut Martí Dot Sant Feliu de Llobregat 8.160,00 €

Escola Ponent Granollers 3.720,00 €

Escola Mestres Montaña Granollers 3.720,00 €

Escola Roc Blanc Viladecavalls 3.720,00 €

Institut El Calamot Gavà 7.650,00 €

Institut Vinyes Velles Montornès del Vallès 6.120,00 €

Escola Salvador Espriu Granollers 3.720,00 €

Institut de Badia del Vallès Badia del Vallès 5.100,00 €

Escola Josep Maria Jujol Barcelona 2.070,58 €

Escola Galileo Galilei El Prat de Llobregat 4.030,00 €

Escola Charles Darwin El Prat de Llobregat 4.340,00 €

Escola Can Palmer Viladecans 3.720,00 €

Escola Schola Rubí 1.860,00 €

Escola Alexandre Galí Cornellà de Llobregat 1.860,00 €

Escola El Turó Montcada i Reixac 1.860,00 €

Institut Alexandre de Riquer Calaf 4.080,00 €

Escola Barrufet Sant Boi de Llobregat 3.720,00 €

Escola Font de l’Alba Terrassa 3.100,00 €

Institut Santa Eulàlia Terrassa 4.080,00 €

Institut Salvador Dalí El Prat de Llobregat 8.160,00 €

Institut Carles Vallbona Granollers 4.080,00 €

Institut Marina La Llagosta 8.160,00 €

Institut L’Estatut Rubí 6.120,00 €

Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú 7.140,00 €

Institut Daniel Blanxart i Pedrals Olesa de Montserrat 4.590,00 €

Institut Galileo Galilei Barcelona 6.120,00 €

Institut Pla de les Moreres Vilanova del Camí 8.670,00 €

Escola Joan Abelló Mollet del Vallès 3.720,00 €

Escola Andreu Castells Sabadell 4.340,00 €

Escola Santa Anna Premià de Dalt 3.720,00 €

Escola Ítaca Badalona 1.860,00 €

Institut La Ferreria Montcada i Reixac 5.100,00 €

Institut de Sabadell Sabadell 8.160,00 €

Institut Dr. Puigvert Barcelona 7.140,00 €

Institut Pere Fontdevila Gironella 4.080,00 €

Institut Lluís Companys Tordera 5.610,00 €

Institut Barres i Ones Badalona 6.250,00 €

Institut Estela Ibèrica Santa Perpètua de Mogoda 7.650,00 €

Escola Montpalau Pineda de Mar 1.860,00 €

Institut Europa L’Hospitalet de Llobregat 4.080,00 €

Institut Vila de Gràcia Barcelona 4.080,00 €

Escola Mediterrània Sant Adrià de Besòs 3.720,00 €

Institut Flos i Calcat Barcelona 2.040,00 €

Institut Banús Cerdanyola del Vallès 8.160,00 €

Institut Can Planas Barberà del Vallès 8.670,00 €

Escola Les Pruneres Martorelles 1.860,00 €

Institut Enric Borràs Badalona 8.160,00 €
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Institut Celestí Bellera Granollers 6.120,00 €

Institut Dolors Mallafrè i Ros Vilanova i la Geltrú 5.610,00 €

Escola Cavall Bernat Barcelona 1.860,00 €

Institut Lluís Vives Barcelona 4.080,00 €

Institut Príncep de Viana Barcelona 6.630,00 €

Institut Molí de la Vila Capellades 6.585,45 €

Institut Ribot i Serra Sabadell 4.080,00 €

Institut Montserrat Roig Terrassa 8.160,00 €

Institut Milà i Fontanals Vilafranca del Penedès 6.630,00 €

Institut Thos i Codina Mataró 6.630,00 €

Institut Ventura Gassol Badalona 7.140,00 €

Institut Guillem Catà Manresa 4.590,00 €

Institut Laia l’Arquera Mataró 6.630,00 €

Institut Castellet Sant Vicenç de Castellet 8.670,00 €

Institut Bellulla Canovelles 6.120,00 €

Institut Joan Mercader Igualada 8.160,00 €

Institut XXV Olimpíada Barcelona 6.120,00 €

Institut Alexandre Galí Sant Pere de Ribes 6.113,74 €

Institut Ribera Baixa El Prat de Llobregat 8.160,00 €

Institut Ítaca Sant Boi de Llobregat 6.066,92 €

Escola Gornal L’Hospitalet de Llobregat 1.860,00 €

Sec. d’Institut Cristòfol Colom Barcelona 1.530,00 €

Escola Antaviana Barcelona 4.030,00 €

Institut Guinovarda Piera 9.180,00 €

Institut Joan Coromines Pineda de Mar 7.140,00 €

Institut Eduard Fontserè L’Hospitalet de Llobregat 4.080,00 €

Escola Sant Llorenç del Munt Terrassa 3.720,00 €

Escola Josep Maria Folch i Torres L’Hospitalet de Llobregat 2.790,00 €

Escola Octavio Paz Barcelona 1.860,00 €

Institut Miquel Tarradell Barcelona 4.080,00 €

Institut Pau Claris Barcelona 3.570,00 €

Institut Vall d’Hebron Barcelona 5.610,00 €

Institut Roger de Flor Barcelona 2.040,00 €

Sec. d’Institut Josep Comas i Solà Barcelona 4.080,00 €

Institut Consell de Cent Barcelona 6.120,00 €

Institut Júlia Minguell Badalona 6.630,00 €

Institut Lauro Les Franqueses del Vallès 8.160,00 €

Institut Bisbe Berenguer L’Hospitalet de Llobregat 6.120,00 €

Institut Eugeni d’Ors L’Hospitalet de Llobregat 6.120,00 €

Institut Josep Puig i Cadafalch Mataró 6.630,00 €

Institut Euclides Pineda de Mar 6.630,00 €

Institut Miquel Martí i Pol Roda de Ter 6.120,00 €

Institut Polinyà Polinyà 6.630,00 €

Institut La Serreta Rubí 8.160,00 €

Institut Miquel Crusafont i Pairó Sabadell 5.610,00 €

Institut Jonqueres Sabadell 7.140,00 €

Institut Les Termes Sabadell 6.120,00 €

Institut Rovira·Forns Santa Perpètua de Mogoda 7.140,00 €

Institut Cavall Bernat Terrassa 6.120,00 €
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Institut Montserrat Roig Sant Andreu de la Barca 8.670,00 €

Institut Gabriela Mistral Sant Vicenç dels Horts 7.650,00 €

Institut Montbui Santa Margarida de Montbui 6.120,00 €

Institut Josep Mestres i Busquets Viladecans 6.120,00 €

Escola Lledoner Granollers 4.030,00 €

Escola Aloc Pineda de Mar 3.720,00 €

Escola El Roure Pontons 310,00 €

Escola Lola Anglada Martorell 4.030,00 €

Escola Marinada Barcelona 1.860,00 €

Institut Gallecs Mollet del Vallès 8.160,00 €

Escola Torre de la Miranda Cornellà de Llobregat 3.720,00 €

Escola Montbaig Sant Boi de Llobregat 1.860,00 €

Escola Anxaneta Mataró 3.720,00 €

Institut La Ribera Montcada i Reixac 5.100,00 €

Institut Can Mas Ripollet 7.650,00 €

Institut Estany de la Ricarda El Prat de Llobregat 6.120,00 €

Institut de Tona Tona 5.100,00 €

Institut Joaquima Pla i Farreras Sant Cugat del Vallès 8.160,00 €

Escola Mediterrània Barcelona 1.860,00 €

Escola Arraona Sabadell 3.410,00 €

Institut Rubió i Ors L’Hospitalet de Llobregat 4.080,00 €

Escola Les Flandes Piera 4.030,00 €

Escola Cirera Mataró 3.720,00 €

Escola Guillem de Mont·rodon Vic 4.030,00 €

Escola Andersen Vic 4.030,00 €

Institut Joan Brossa Barcelona 6.120,00 €

Escola Antoni Gaudí Santa Margarida de Montbui 3.720,00 €

Sec. d’Institut de Badalona Badalona 4.080,00 €

Sec. d’Institut de Navarcles Navarcles 4.590,00 €

Institut Maria Aurèlia Capmany Cornellà de Llobregat 6.120,00 €

Escola La Font Manresa 4.030,00 €

Escola Tanit Santa Coloma de Gramenet 1.860,00 €

Escola Bellavista·Joan Camps i Giró Les Franqueses del Vallès 3.720,00 €

Sec. d’Institut Manuel Carrasco i Formiguera Sant Feliu de Codines 3.570,00 €

Escola Creixà Piera 1.550,00 €

Escola Font del Roure Masquefa 3.720,00 €

Escola Quatre Vents Manlleu 4.650,00 €

Institut del Voltreganès Les Masies de Voltregà 4.590,00 €

Escola Santiga Santa Perpètua de Mogoda 3.410,00 €

Escola Mercè Rodoreda Martorell 5.890,00 €

Escola Les Arenes Terrassa 3.720,00 €

Escola Joan Blanquer Castellar del Vallès 1.860,00 €

Escola L’Olivera Sant Cugat del Vallès 3.720,00 €

Sec. d’Institut de Dosrius Dosrius 4.080,00 €

Escola Mediterrània Sant Pere de Ribes 4.650,00 €

Escola Serra de Miralles Tordera 3.720,00 €

Institut La Plana Vic 6.120,00 €

Escola Miquel Martí i Pol Viladecans 5.580,00 €

Escola de Masquefa II Masquefa 1.240,00 €

Fascicle tercer
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Escola Puigventós Olesa de Montserrat 4.340,00 €

Sec. d’Institut Salvador Claramunt Piera 4.080,00 €

Escola Vicente Ferrer Sant Boi de Llobregat 1.860,00 €

Escola Mediterrània Viladecans 3.100,00 €

Institut Creu de Saba Olesa de Montserrat 6.120,00 €

Escola Rivo Rubeo Rubí 4.340,00 €

Escola La Roureda Tordera 2.790,00 €

Escola Emili Teixidor Roda de Ter 2.790,00 €

Escola Els Quatre Vents Canovelles 3.720,00 €

Escola Valldeneu Sant Martí de Centelles 620,00 €

Sec. d’Institut Serra de Noet Berga 4.080,00 €

Escola Puigsoler Sant Vicenç de Castellet 2.480,00 €

Escola Soler de Vilardell Sant Celoni 1.860,00 €

Institut Cal Gravat Manresa 6.120,00 €

Sec. d’Institut Xaloc Sant Pere de Ribes 4.080,00 €

Institut de Pineda de Mar Pineda de Mar 4.080,00 €

Institut Mont Perdut Terrassa 8.160,00 €

Escola Ernest Lluch L’Hospitalet de Llobregat 1.860,00 €

Escola del Bosc Rubí 2.790,00 €

Escola Montserrat Solà Mataró 4.030,00 €

Escola Valldaura Manresa 2.790,00 €

Escola La Sínia Vic 3.720,00 €

Escola Badalona Port Badalona 1.492,50 €

Institut Les Aimerigues Terrassa 6.120,00 €

Sec. d’Institut Bages Sud Castellbell i el Vilar 3.570,00 €

Escola Vic·centre Vic 1.860,00 €

Escola Paco Candel L’Hospitalet de Llobregat 2.480,00 €

Escola Montigalà Badalona 1.860,00 €

Escola Santa Coloma Santa Coloma de Gramenet 2.480,00 €

Escola Enxaneta Viladecans 2.790,00 €

Escola Roser Capdevila Sant Joan Despí 3.720,00 €

Institut Escola del Prat El Prat de Llobregat 3.900,00 €

Sec. d’Institut La Teuleria Manlleu 3.570,00 €

Institut Escola Sant Jordi Navàs 7.290,00 €

Institut Premià de Mar Premià de Mar 10.200,00 €

Institut Escola Turó de Roquetes Barcelona 7.800,00 €

Sec. d’Institut Domus d’Olivet Canovelles 3.669,96 €

Institut de Cornellà Cornellà de Llobregat 2.040,00 €

Institut de Tordera Tordera 1.786,00 €

Escola Castell de Dosrius Dosrius 4.340,00 €

Institut La Serra Sabadell 2.040,00 €

Escola del Prat de Llobregat · 1 El Prat de Llobregat 3.720,00 €

Institut de Granollers Granollers 2.040,00 €

Escola de Granollers Granollers 3.720,00 €

Escola Doctor Carulla Arbúcies 4.340,00 €

Institut Pere Alsius i Torrent Banyoles 7.140,00 €

Escola Pla de l’Ametller Banyoles 3.720,00 €

Institut Josep Brugulat Banyoles 8.160,00 €

Escola Baldiri Reixac Banyoles 3.720,00 €
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Escola Joan de Margarit La Bisbal d’Empordà 3.720,00 €

Escola Carles Faust Blanes 1.550,00 €

Escola Mossèn Joan Batlle Blanes 3.720,00 €

Institut Sa Palomera Blanes 8.160,00 €

Escola de Bordils Bordils 2.170,00 €

Institut Puig Cargol Calonge 6.120,00 €

Escola Mare de Déu de la Mercè Calonge 1.860,00 €

Escola Doctor Robert Camprodon 2.790,00 €

Escola Castellroc Castellfollit de la Roca 1.550,00 €

Escola Ruiz Amado Castelló d’Empúries 3.720,00 €

Escola Els Estanys Castell·Platja d’Aro 3.720,00 €

Escola L’Aulet Celrà 2.790,00 €

Escola Empúries L’Escala 4.960,00 €

Escola Salvador Dalí Figueres 3.720,00 €

Escola Josep Pous i Pagès Figueres 3.720,00 €

Institut Ramon Muntaner Figueres 6.630,00 €

Institut Narcís Monturiol Figueres 6.120,00 €

Escola Sant Pau Figueres 4.030,00 €

Escola Joaquim Cusí i Furtunet Figueres 3.720,00 €

Escola Les Moreres Flaçà 1.860,00 €

Escola Annexa · Joan Puigbert Girona 3.720,00 €

Institut Jaume Vicens Vives Girona 8.670,00 €

Institut Montilivi Girona 8.670,00 €

Escola Mare de Déu del Mont Girona 1.860,00 €

Escola Carme Auguet Girona 1.550,00 €

Escola Josep Dalmau i Carles Girona 3.720,00 €

Escola de Vila·roja Girona 1.550,00 €

Escola Josep Peñuelas del Rio La Jonquera 4.030,00 €

Escola Lacustària Llagostera 3.720,00 €

Escola Pere Torrent Lloret de Mar 4.960,00 €

Escola Sant Jordi Maçanet de la Selva 4.030,00 €

Escola Malagrida Olot 3.720,00 €

Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí Olot 1.860,00 €

Escola Pla de Dalt Olot 3.720,00 €

Escola Volcà Bisaroques Olot 3.720,00 €

Institut Montsacopa Olot 8.670,00 €

Institut La Garrotxa Olot 7.650,00 €

Escola Sant Roc Olot 3.100,00 €

Escola La Vall Osor 310,00 €

Escola Torres Jonama Palafrugell 3.720,00 €

Escola Josep Barceló i Matas Palafrugell 3.720,00 €

Institut Frederic Martí i Carreras Palafrugell 8.160,00 €

Escola La Vila Palamós 3.720,00 €

Escola Vila·romà Palamós 3.410,00 €

Escola Sant Cristòfol Les Planes d’Hostoles 1.860,00 €

Escola L’Entorn Porqueres 4.650,00 €

Escola Alfons I Puigcerdà 3.720,00 €

Escola Joan Maragall Ripoll 2.790,00 €

Escola Josep Boada Riudarenes 2.480,00 €
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Escola Narcís Monturiol Roses 2.170,00 €

Escola Silvestre Santaló Salt 2.790,00 €

Institut Salvador Espriu Salt 6.120,00 €

Escola La Farga Salt 3.720,00 €

Escola Gaziel Sant Feliu de Guíxols 3.720,00 €

Institut Sant Elm Sant Feliu de Guíxols 5.100,00 €

Institut de Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols 7.650,00 €

Escola Mossèn Baldiri Reixach Sant Feliu de Guíxols 3.717,08 €

Escola Guilleries Sant Hilari Sacalm 3.720,00 €

Escola Vallgarriga Sant Miquel de Fluvià 930,00 €

Escola Llagut Sant Pere Pescador 3.100,00 €

Escola Sant Salvador d’Horta Santa Coloma de Farners 3.720,00 €

Escola Portitxol Torroella de Montgrí 2.480,00 €

Escola Guillem de Montgrí Torroella de Montgrí 5.890,00 €

Escola Ignasi Melé i Farré Tossa de Mar 4.030,00 €

Escola Sant Iscle Vidreres 3.720,00 €

Escola Santa Eugènia Girona 1.860,00 €

Escola Font de la Pólvora Girona 1.860,00 €

Institut Alexandre Deulofeu Figueres 7.650,00 €

Escola Jaume Vicens i Vives Roses 4.030,00 €

Escola Anicet de Pagès i de Puig Figueres 3.100,00 €

Institut Narcís Xifra i Masmitjà Girona 8.160,00 €

Institut Anton Busquets i Punset Sant Hilari Sacalm 2.550,00 €

Institut Santiago Sobrequés i Vidal Girona 6.630,00 €

Escola Napoleó Soliva Blanes 3.100,00 €

Escola Esteve Carles Lloret de Mar 2.170,00 €

Escola L’Estació Sant Feliu de Guíxols 3.720,00 €

Escola Cassià Costal Girona 3.720,00 €

Escola El Pla Salt 3.720,00 €

Escola l’Olivar Vell Begur 1.240,00 €

Escola Josep Pallach Figueres 3.720,00 €

Escola Salvador Espriu Vidreres 3.720,00 €

Escola Montfalgars Girona 3.720,00 €

Escola Pompeu Fabra Lloret de Mar 5.580,00 €

Escola Quatre Vents Blanes 4.030,00 €

Escola Can Puig Banyoles 3.720,00 €

Escola Mas Clarà La Bisbal d’Empordà 3.720,00 €

Institut de Palamós Palamós 9.690,00 €

Institut Cap Norfeu Roses 7.140,00 €

Institut de Santa Coloma de Farners Santa Coloma de Farners 10.710,00 €

Institut Vallvera Salt 6.120,00 €

Escola Veïnat Salt 2.170,00 €

Institut Cendrassos Figueres 8.160,00 €

Institut Serrallarga Blanes 8.160,00 €

Institut S’Agulla Blanes 6.120,00 €

Institut Bosc de la Coma Olot 8.160,00 €

Institut Ramon Coll i Rodés Lloret de Mar 8.160,00 €

Institut Montgrí Torroella de Montgrí 7.140,00 €

Institut Montsoriu Arbúcies 6.120,00 €
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Institut Pla de l’Estany Banyoles 7.650,00 €

Sec. d’Institut Cap de Creus Cadaqués 2.550,00 €

Sec. d’Institut Germans Vila·Riera Camprodon 2.550,00 €

Institut de Celrà Celrà 9.690,00 €

Escola M. Àngels Anglada Figueres 1.860,00 €

Institut de La Jonquera La Jonquera 4.080,00 €

Institut de Llagostera Llagostera 6.096,16 €

Institut Rocagrossa Lloret de Mar 7.140,00 €

Escola Carrilet Palafrugell 3.720,00 €

Escola Els Grecs Roses 4.030,00 €

Institut Illa de Rodes Roses 6.120,00 €

Institut Santa Eugènia Girona 8.160,00 €

Escola La Draga Banyoles 4.030,00 €

Institut La Bisbal La Bisbal d’Empordà 8.670,00 €

Institut Olivar Gran Figueres 7.140,00 €

Escola Joana d’Empúries Castelló d’Empúries 3.720,00 €

Escola Mas Masó Salt 3.720,00 €

Escola Amistat Figueres 3.720,00 €

Escola Àngels Alemany i Boris Lloret de Mar 5.580,00 €

Escola Castell de Farners Santa Coloma de Farners 3.720,00 €

Escola El Gegant del Rec Salt 3.720,00 €

Sec. d’Institut Salvador Sunyer i Aimeric Salt 2.550,00 €

Escola Parc de les Aigües Figueres 3.410,00 €

Escola Les Falgueres Celrà 3.720,00 €

Escola Pi Verd Palafrugell 4.030,00 €

Escola Nova de Maçanet de la Selva Maçanet de la Selva 2.790,00 €

Escola El Bruel Castelló d’Empúries 1.860,00 €

Escola Pericot Girona 3.410,00 €

Escola Les Deveses Salt 3.720,00 €

Sec. d’Institut Castelló d’Empúries Castelló d’Empúries 2.040,00 €

Escola El Morrot Olot 2.790,00 €

Escola Carme Guasch i Darné Figueres 3.720,00 €

Sec. d’Institut Maçanet de la Selva Maçanet de la Selva 6.120,00 €

Escola Puig de les Cadiretes Llagostera 3.720,00 €

Escola Camins Banyoles 1.240,00 €

Escola Empordanet La Bisbal d’Empordà 1.550,00 €

Escola Les Arrels Salt 2.480,00 €

Institut Escola Lloret de Mar Lloret de Mar 8.820,00 €

Escola Macià·Companys Agramunt 3.720,00 €

Escola Sant Salvador Albatàrrec 1.860,00 €

Escola Comtes de Torregrossa Alcarràs 4.340,00 €

Escola Mare de Déu del Carme Alcoletge 2.480,00 €

Escola Antònia Simó Arnó Almacelles 5.270,00 €

Escola Albirka Arbeca 1.860,00 €

Escola Els Til.lers Artesa de Lleida 1.860,00 €

Escola Els Planells Artesa de Segre 3.410,00 €

Escola Francesc Feliu Aitona 2.170,00 €

Escola Gaspar de Portolà Balaguer 3.720,00 €

Escola Àngel Guimerà Balaguer 2.170,00 €
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Institut Ciutat de Balaguer Balaguer 6.630,00 €

Escola La Noguera Balaguer 1.860,00 €

Escola Bonavista Bellcaire d’Urgell 1.860,00 €

Escola Ramon Farrerons Bell·lloc d’Urgell 1.860,00 €

Escola Valeri Serra Bellpuig 3.100,00 €

Escola Joan XXIII Les Borges Blanques 3.720,00 €

Escola Jaume Balmes Cervera 3.410,00 €

Institut Antoni Torroja Cervera 5.100,00 €

Escola Mossèn Josep Arques Cervera 4.030,00 €

Escola Guillem Isarn La Fuliola 1.860,00 €

Escola Ramon Faus i Esteve Guissona 4.340,00 €

Escola Manuel Ortiz i Castelló Juneda 3.720,00 €

Escola Santa Maria de Gardeny Lleida 3.410,00 €

Escola Balàfia Lleida 1.860,00 €

Escola Camps Elisis Lleida 2.170,00 €

Escola Cervantes Lleida 1.860,00 €

Escola Riu Segre Lleida 4.030,00 €

Escola Magí Morera i Galícia Lleida 2.480,00 €

Escola Pardinyes Lleida 1.860,00 €

Escola Príncep de Viana Lleida 1.860,00 €

Escola Sant Josep de Calassanç Lleida 1.860,00 €

Escola de Pràctiques I Lleida 1.860,00 €

Institut Guindàvols Lleida 6.120,00 €

Institut Joan Oró Lleida 6.120,00 €

Escola El Sitjar Linyola 2.480,00 €

Escola Sant Miquel Miralcamp 1.860,00 €

Escola Arnau Berenguer El Palau d’Anglesola 2.170,00 €

Escola Els Raiers La Pobla de Segur 3.720,00 €

Escola La Rosella Rosselló 3.720,00 €

Escola L’Estel Sant Guim de Freixenet 1.860,00 €

Escola Miquel Baró Daban Seròs 1.860,00 €

Escola Setelsis Solsona 3.200,00 €

Escola Jaume Miret Soses 2.170,00 €

Escola Àngel Guimerà Tàrrega 3.720,00 €

Escola Sant Gil Torà 1.550,00 €

Escola La Bassa Torregrossa 1.860,00 €

Escola Carrassumada Torres de Segre 1.860,00 €

Escola Salvador Espriu Vallfogona de Balaguer 1.550,00 €

Escola Pinyana Alfarràs 2.790,00 €

Escola Mestre Ignasi Peraire Mollerussa 3.720,00 €

Institut Ribera del Sió Agramunt 4.590,00 €

Institut Els Planells Artesa de Segre 4.080,00 €

Escola Joan XXIII Lleida 3.720,00 €

Institut Francesc Ribalta Solsona 6.630,00 €

Escola Magraners Lleida 1.860,00 €

Escola Pompeu Fabra Mollerussa 3.720,00 €

Institut Terres de Ponent Mollerussa 6.120,00 €

Escola Joan Maragall Lleida 3.720,00 €

Institut La Segarra Cervera 5.610,00 €



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 95 

Nom centre Municipi Dotació

Institut Almatà Balaguer 4.590,00 €

Institut d’Aran Vielha e Mijaran 5.610,00 €

Escola Sant Jordi Lleida 1.860,00 €

Institut de Tremp Tremp 4.080,00 €

Escola Joc de la Bola Lleida 3.720,00 €

Institut Aubenç Oliana 2.040,00 €

Institut Canigó Almacelles 5.610,00 €

Institut Josep Lladonosa Lleida 6.120,00 €

Institut de Ponts Ponts 3.060,00 €

Institut Lo Pla d’Urgell Bellpuig 6.120,00 €

Institut Torrevicens Lleida 7.140,00 €

Institut Alfons Costafreda Tàrrega 5.100,00 €

Sec. d’Institut Morelló Esterri d’Àneu 2.040,00 €

Institut d’Alcarràs Alcarràs 7.650,00 €

Institut Maria Rúbies Lleida 7.650,00 €

Institut l’Olivera La Granadella 2.040,00 €

Institut de Guissona Guissona 6.120,00 €

Institut La Serra Mollerussa 8.670,00 €

Institut Seròs Seròs 4.590,00 €

Institut Ermengol IV Bellcaire d’Urgell 5.610,00 €

Escola d’Almenar Almenar 3.410,00 €

Institut de La Pobla de Segur La Pobla de Segur 3.060,00 €

Escola Parc de l’Aigua Lleida 3.720,00 €

Escola Mont·roig Balaguer 3.410,00 €

Escola Parc del Saladar Alcarràs 4.030,00 €

Escola El Vinyet Solsona 2.790,00 €

Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot Guissona 2.170,00 €

Escola Pinyana Lleida 2.790,00 €

Escola Les Arrels Mollerussa 2.480,00 €

Escola La Valira La Seu d’Urgell 1.860,00 €

Institut Joan Solà Torrefarrera 7.650,00 €

Institut La Mitjana Lleida 5.610,00 €

Institut Castell dels Templers Lleida 3.060,00 €

Escola Torre Queralt Lleida 3.720,00 €

Escola Joan Baptista Serra Alcanar 5.890,00 €

Escola Josep Fusté Alforja 1.860,00 €

Escola Miquel Granell Amposta 4.030,00 €

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Calafell 3.720,00 €

Escola Joan Ardèvol Cambrils 3.720,00 €

Escola Jaume I La Sénia 5.270,00 €

Escola Mossèn Ramon Bergadà Constantí 3.720,00 €

Escola Pompeu Fabra Cunit 3.720,00 €

Escola Martí Poch L’Espluga de Francolí 1.860,00 €

Escola Onze de Setembre · ZER Baix Priorat El Masroig 310,00 €

Escola Josep M. Soler i Gené Montbrió del Camp 3.410,00 €

Escola Mare de Déu de la Roca Mont·roig del Camp 4.340,00 €

Escola Lluís Viñas i Viñoles Móra d’Ebre 4.030,00 €

Escola Ventura Gassol El Morell 4.030,00 €

Escola Sant Ramon El Pla de Santa Maria 2.480,00 €
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Escola Prat de la Riba Reus 1.860,00 €

Escola Pompeu Fabra Reus 1.860,00 €

Escola Misericòrdia Reus 1.860,00 €

Escola Marià Fortuny Reus 4.650,00 €

Escola Ciutat de Reus Reus 1.860,00 €

Escola General Prim Reus 3.720,00 €

Institut Gaudí Reus 7.650,00 €

Institut Salvador Vilaseca Reus 7.650,00 €

Institut Baix Camp Reus 8.160,00 €

Escola Mestre Marcel·lí Domingo Roquetes 5.580,00 €

Escola Carles III Sant Carles de la Ràpita 5.580,00 €

Escola Guillem de Claramunt La Secuita 1.860,00 €

Escola Bonavista Tarragona 4.650,00 €

Escola La Canonja La Canonja 5.890,00 €

Escola Sant Salvador Tarragona 4.030,00 €

Escola Serrallo Tarragona 2.790,00 €

Escola El Miracle Tarragona 1.860,00 €

Escola Torreforta Tarragona 3.720,00 €

Escola Els Àngels Tarragona 5.580,00 €

Escola Antoni Roig Torredembarra 4.650,00 €

Escola Sant Miquel Deltebre 4.030,00 €

Escola L’Assumpció Deltebre 3.720,00 €

Escola La Mercè Tortosa 2.170,00 €

Escola El Temple Tortosa 6.510,00 €

Escola Ferreries Tortosa 4.650,00 €

Escola Remolins Tortosa 1.860,00 €

Institut Joaquin Bau Tortosa 9.180,00 €

Escola Ramón y Cajal Ulldecona 6.200,00 €

Escola Mare de Déu de la Candela Valls 1.860,00 €

Escola Baltasar Segú Valls 1.860,00 €

Institut Narcís Oller Valls 8.670,00 €

Institut Jaume Huguet Valls 7.140,00 €

Escola Valdelors

Vandellòs  

i l’Hospitalet de l’Infant 930,00 €

Escola Els Secallets El Vendrell 1.860,00 €

Escola Àngel Guimerà El Vendrell 4.960,00 €

Institut Andreu Nin El Vendrell 8.160,00 €

Escola Pau Casals El Vendrell 4.053,85 €

Escola Santa Maria del Mar Salou 3.720,00 €

Escola Torroja i Miret Vila·seca 4.030,00 €

Escola Sant Bernat Calvó Vila·seca 3.720,00 €

Escola Pau Delclòs Tarragona 3.720,00 €

Escola La Floresta Tarragona 1.860,00 €

Escola Mestre Agustí Barberà Amposta 3.720,00 €

Escola Les Eres Creixell 3.410,00 €

Escola Santa Marina Pratdip 620,00 €

Escola Les Comes Rodonyà 1.860,00 €

Escola La Parellada Santa Oliva 3.410,00 €

Escola Josep Nin Salomó 930,00 €
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Escola Raval de Cristo · ZER Mont Caro Roquetes 620,00 €

Escola Riu Clar Tarragona 2.480,00 €

Escola Doctor Alberich i Casas Reus 3.720,00 €

Escola Eduard Toda i Güell Reus 4.650,00 €

Escola Centcelles Constantí 3.100,00 €

Escola Joan Rebull Reus 5.580,00 €

Escola Campclar Tarragona 3.720,00 €

Escola Sant Bernat Calbó Reus 3.720,00 €

Escola Cal·lípolis Vila·seca 2.790,00 €

Institut Ramon Barbat i Miracle Vila·seca 7.650,00 €

Escola Rubió i Ors Reus 3.720,00 €

Institut Campclar Tarragona 7.650,00 €

Escola Soriano Montagut Amposta 4.340,00 €

Escola Cèlia Artiga Reus 1.860,00 €

Escola Rosa Sensat Reus 2.170,00 €

Escola La Plana Vila·seca 930,00 €

Escola Mestral Vila·seca 3.720,00 €

Escola Marinada Cambrils 3.720,00 €

Escola Mediterrani Tarragona 1.791,76 €

Escola Europa Salou 3.720,00 €

Institut Manuel Sales i Ferré Ulldecona 4.080,00 €

Escola Teresa Miquel i Pàmies Reus 3.720,00 €

Escola Horta Vella Sant Carles de la Ràpita 4.030,00 €

Escola Eladi Homs Valls 1.860,00 €

Escola Àngels Garriga El Vendrell 5.270,00 €

Institut Joan Amigó i Callau L’Espluga de Francolí 4.080,00 €

Institut Cambrils Cambrils 5.100,00 €

Institut Gabriel Ferrater i Soler Reus 9.180,00 €

Institut de La Sénia La Sénia 5.610,00 €

Institut Joan Segura i Valls Santa Coloma de Queralt 3.060,00 €

Escola Molí de Vent Torredembarra 4.650,00 €

Escola Enxaneta Valls 1.860,00 €

Escola Riumar Deltebre 1.860,00 €

Institut Torredembarra Torredembarra 8.160,00 €

Institut de Deltebre Deltebre 9.180,00 €

Institut Sòl de Riu Alcanar 6.120,00 €

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 5.610,00 €

Institut Blanca d’Anjou El Perelló 2.550,00 €

Institut Jaume I Salou 8.160,00 €

Institut de Constantí Constantí 6.120,00 €

Institut Ramon de la Torre Torredembarra 6.630,00 €

Institut Torreforta Tarragona 7.650,00 €

Institut El Morell El Morell 5.500,00 €

Institut Josep Tapiró Reus 7.140,00 €

Institut Les Planes Santa Bàrbara 4.590,00 €

Institut Collblanc La Canonja 8.160,00 €

Sec. d’Institut Pont del Diable Tarragona 4.080,00 €

Institut Vila·seca Vila·seca 6.630,00 €

Institut Antoni Ballester Mont·roig del Camp 7.650,00 €
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Escola Cinta Curto Tortosa 2.170,00 €

Escola Teresina Martorell El Vendrell 3.720,00 €

Institut Martí l’Humà Montblanc 6.120,00 €

Escola L’Antina Torredembarra 3.720,00 €

Escola Saavedra Tarragona 1.860,00 €

Escola Salou Salou 3.720,00 €

Institut Ernest Lluch i Martí Cunit 10.200,00 €

Escola Vora Mar Salou 4.030,00 €

Escola Pla de Mar El Vendrell 2.790,00 €

Institut Mediterrània El Vendrell 6.630,00 €

Institut Marta Mata Salou 4.590,00 €

Institut La Talaia Calafell 6.120,00 €

Escola de Ponent Tarragona 3.720,00 €

Escola Miramar Vila·seca 4.030,00 €

Institut Serra de Miramar Valls 5.100,00 €

Escola Consol Ferré Amposta 4.030,00 €

Institut Roseta Mauri Reus 6.630,00 €

Escola Els Ganxets Reus 3.100,00 €

Institut Cristòfol Despuig Tortosa 6.120,00 €

Institut Escola Pi del Burgar Reus 6.780,00 €

Escola Joan Miró Mont·roig del Camp 3.720,00 €

Institut Escola Daniel Mangrané Tortosa 6.980,00 €

La relació de centres educatiu públics que han rebut una assignació econòmica 
per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic el 
curs escolar 2017-2018, és la següent:

Nom centre Municipi Dotació

Institut Joan Brossa Barcelona 6.000,00 €

Institut Vall d’Hebron Barcelona 6.000,00 €

Institut Escola Turó de Roquetes Barcelona 7.600,00 €

Escola Prim Barcelona 3.600,00 €

Escola Poblenou Barcelona 1.800,00 €

Escola Palma de Mallorca Barcelona 1.800,00 €

Escola Collaso i Gil Barcelona 3.600,00 €

Escola Pere Vila Barcelona 3.600,00 €

Institut Príncep de Girona Barcelona 5.000,00 €

Institut Miquel Tarradell Barcelona 4.000,00 €

Institut Consell de Cent Barcelona 6.000,00 €

Escola Drassanes Barcelona 3.000,00 €

Escola Parc de la Ciutadella Barcelona 1.800,00 €

Escola Poble·sec Barcelona 2.700,00 €

Escola Mas Casanovas Barcelona 1.800,00 €

Sec. d’Institut Cristòfol Colom Barcelona 1.000,00 €

Escola Baixeras Barcelona 1.800,00 €

Escola Miralletes Barcelona 1.800,00 €

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona 3.600,00 €

Escola Elisenda de Montcada Barcelona 3.600,00 €

Escola Joaquim Ruyra Barcelona 3.600,00 €

Escola El Carmel Barcelona 3.600,00 €

Escola Lluís Vives Barcelona 1.800,00 €

Escola Els Horts Barcelona 1.800,00 €
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Escola Àgora Barcelona 1.800,00 €

Escola Coves d’en Cimany Barcelona 1.800,00 €

Escola Emili Juncadella Barcelona 1.800,00 €

Escola Can Clos Barcelona 1.200,00 €

Escola Eduard Marquina Barcelona 1.800,00 €

Escola Calderón de la Barca Barcelona 3.600,00 €

Escola L’Arc de Sant Martí Barcelona 1.800,00 €

Escola Concepción Arenal Barcelona 1.800,00 €

Escola Tomàs Moro Barcelona 2.100,00 €

Escola Timbaler del Bruc Barcelona 1.800,00 €

Escola Els Porxos Barcelona 1.800,00 €

Escola Aiguamarina Barcelona 1.800,00 €

Escola Ramon Berenguer III Barcelona 2.100,00 €

Escola Milà i Fontanals Barcelona 3.600,00 €

Escola Brasil Barcelona 3.600,00 €

Escola Rubén Darío Barcelona 1.800,00 €

Escola Cal Maiol Barcelona 1.800,00 €

Escola Francesc Macià Barcelona 1.800,00 €

Escola Santiago Rusiñol Barcelona 3.300,00 €

Escola Prosperitat Barcelona 2.100,00 €

Escola Tibidabo Barcelona 1.800,00 €

Escola Rius i Taulet Barcelona 3.000,00 €

Escola Josep Maria de Sagarra Barcelona 1.800,00 €

Escola Castella Barcelona 1.800,00 €

Escola Gayarre Barcelona 1.800,00 €

Escola Baró de Viver Barcelona 1.800,00 €

Escola El Polvorí Barcelona 1.500,00 €

Escola Splai Barcelona 1.800,00 €

Institut Sant Andreu Barcelona 6.000,00 €

Institut Pablo R. Picasso Barcelona 5.500,00 €

Institut Poeta Maragall Barcelona 6.500,00 €

Escola El Turó Barcelona 2.100,00 €

Institut Milà i Fontanals Barcelona 5.000,00 €

Institut Bernat Metge Barcelona 6.000,00 €

Institut La Guineueta Barcelona 4.000,00 €

Escola La Pau Barcelona 1.800,00 €

Escola Taxonera Barcelona 3.600,00 €

Institut Joan Salvat i Papasseit Barcelona 3.500,00 €

Institut Barri Besòs Barcelona 6.000,00 €

Escola Ferrer i Guàrdia Barcelona 3.600,00 €

Institut Montjuïc Barcelona 4.000,00 €

Institut Joan Coromines Barcelona 6.500,00 €

Escola Mestre Morera Barcelona 1.800,00 €

Institut Joan d’Àustria Barcelona 6.500,00 €

Escola Alexandre Galí Barcelona 1.800,00 €

Escola Cervantes Barcelona 1.800,00 €

Institut Barcelona·Congrés Barcelona 6.500,00 €

Escola Enric Granados Barcelona 1.800,00 €

Escola Mercè Rodoreda Barcelona 3.600,00 €

Institut Verdaguer Barcelona 4.000,00 €
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Escola Josep Maria Jujol Barcelona 3.900,00 €

Escola Cavall Bernat Barcelona 1.800,00 €

Escola Miquel Bleach Barcelona 1.800,00 €

Escola Ciutat Comtal Barcelona 1.500,00 €

Institut Galileo Galilei Barcelona 6.000,00 €

Escola Ramón y Cajal Barcelona 1.800,00 €

Institut Dr. Puigvert Barcelona 7.500,00 €

Institut Príncep de Viana Barcelona 6.000,00 €

Institut Lluís Vives Barcelona 4.000,00 €

Escola Octavio Paz Barcelona 1.800,00 €

Institut Vila de Gràcia Barcelona 4.000,00 €

Institut Flos i Calcat Barcelona 2.000,00 €

Escola Marinada Barcelona 1.800,00 €

Institut Pau Claris Barcelona 3.500,00 €

Sec. d’Institut Josep Comas i Solà Barcelona 4.000,00 €

Institut XXV Olimpíada Barcelona 6.000,00 €

Escola Mediterrània Barcelona 1.800,00 €

Institut Escola Antaviana Barcelona 4.900,00 €

Institut Escola El Til·ler Barcelona 2.300,00 €

Institut Escola Trinitat Nova Barcelona 6.100,00 €

Institut Illa de Rodes Roses 6.000,00 €

Escola Joana d’Empúries Castelló d’Empúries 3.300,00 €

Escola Carrilet Palafrugell 3.600,00 €

Escola Amistat Figueres 3.600,00 €

Escola Parc de les Aigües Figueres 3.300,00 €

Escola Àngels Alemany i Boris Lloret de Mar 5.400,00 €

Escola Carme Guasch i Darné Figueres 3.600,00 €

Escola Les Falgueres Celrà 3.600,00 €

Escola Les Deveses Salt 3.600,00 €

Escola El Morrot Olot 2.700,00 €

Escola El Bruel Castelló d’Empúries 1.800,00 €

Escola Empordanet La Bisbal d’Empordà 1.800,00 €

Escola Nova de Maçanet de la Selva Maçanet de la Selva 3.000,00 €

Institut Montgrí Torroella de Montgrí 6.500,00 €

Institut Ramon Coll i Rodés Lloret de Mar 8.500,00 €

Institut Vallvera Salt 6.000,00 €

Escola La Draga Banyoles 3.900,00 €

Escola Els Grecs Roses 3.900,00 €

Institut Puig Cargol Calonge 6.500,00 €

Institut Anton Busquets i Punset Sant Hilari Sacalm 3.000,00 €

Escola M. Àngels Anglada Figueres 1.800,00 €

Institut La Bisbal La Bisbal d’Empordà 9.500,00 €

Institut Olivar Gran Figueres 7.500,00 €

Institut de La Jonquera La Jonquera 4.000,00 €

Institut El Pedró L’Escala 7.500,00 €

Institut Serrallarga Blanes 8.500,00 €

Institut Salvador Espriu Salt 6.000,00 €

Institut Narcís Monturiol Figueres 6.500,00 €

Escola Baldiri Reixac Banyoles 3.600,00 €

Escola Mossèn Joan Batlle Blanes 3.600,00 €
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Escola Napoleó Soliva Blanes 3.000,00 €

Escola de Vila·roja Girona 1.200,00 €

Escola Lacustària Llagostera 3.600,00 €

Escola Doctor Robert Camprodon 2.100,00 €

Escola de Bordils Bordils 2.100,00 €

Escola Quatre Vents Blanes 3.900,00 €

Escola Carles Faust Blanes 1.800,00 €

Escola Pla de l’Ametller Banyoles 3.600,00 €

Escola Doctor Carulla Arbúcies 4.500,00 €

Escola Josep Peñuelas del Rio La Jonquera 3.900,00 €

Escola Font de la Pólvora Girona 1.500,00 €

Escola Josep Dalmau i Carles Girona 3.600,00 €

Escola Santa Eugènia Girona 1.800,00 €

Escola Carme Auguet Girona 1.800,00 €

Escola Les Moreres Flaçà 1.800,00 €

Escola Salvador Dalí Figueres 3.600,00 €

Escola Portitxol Torroella de Montgrí 2.400,00 €

Escola La Vall Osor 300,00 €

Escola Torres Jonama Palafrugell 3.600,00 €

Escola La Vila Palamós 3.600,00 €

Escola Josep Boada Riudarenes 1.800,00 €

Escola Castellroc Castellfollit de la Roca 1.200,00 €

Escola L’Aulet Celrà 2.700,00 €

Escola Esteve Carles Lloret de Mar 2.400,00 €

Escola Sant Salvador d’Horta Santa Coloma de Farners 3.600,00 €

Escola Narcís Monturiol Roses 2.400,00 €

Escola Jaume Vicens i Vives Roses 3.900,00 €

Institut Sant Elm Sant Feliu de Guíxols 4.500,00 €

Institut de Santa Coloma de Farners Santa Coloma de Farners 10.500,00 €

Escola Guillem de Montgrí Torroella de Montgrí 5.700,00 €

Escola Ignasi Melé i Farré Tossa de Mar 3.900,00 €

Escola El Pla Salt 3.600,00 €

Escola La Farga Salt 3.600,00 €

Escola Silvestre Santaló Salt 2.700,00 €

Escola Mossèn Baldiri Reixach Sant Feliu de Guíxols 3.600,00 €

Escola Guilleries Sant Hilari Sacalm 3.600,00 €

Escola Empúries L’Escala 4.500,00 €

Escola Joaquim Cusí i Furtunet Figueres 3.600,00 €

Escola Sant Pau Figueres 3.900,00 €

Escola Josep Pallach Figueres 3.600,00 €

Escola Josep Pous i Pagès Figueres 3.600,00 €

Escola Annexa · Joan Puigbert Girona 3.600,00 €

Escola Cassià Costal Girona 3.600,00 €

Escola Àgora Girona 1.800,00 €

Escola Montfalgars Girona 3.600,00 €

Escola Ruiz Amado Castelló d’Empúries 3.600,00 €

Escola l’Olivar Vell Begur 900,00 €

Escola Volcà Bisaroques Olot 3.600,00 €

Escola Josep Barceló i Matas Palafrugell 3.900,00 €

Escola Els Estanys Castell·Platja d’Aro 3.600,00 €
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Escola Alfons I Puigcerdà 3.900,00 €

Escola Joan Maragall Ripoll 2.700,00 €

Escola Pompeu Fabra Lloret de Mar 5.400,00 €

Escola Sant Jordi Maçanet de la Selva 3.900,00 €

Escola Malagrida Olot 3.600,00 €

Escola Pla de Dalt Olot 3.600,00 €

Escola Sant Roc Olot 3.300,00 €

Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí Olot 1.800,00 €

Institut Josep Brugulat Banyoles 8.000,00 €

Institut Montilivi Girona 8.500,00 €

Institut Narcís Xifra i Masmitjà Girona 8.000,00 €

Institut La Garrotxa Olot 8.000,00 €

Institut Baix Empordà Palafrugell 7.500,00 €

Institut de Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols 8.000,00 €

Institut Montsoriu Arbúcies 6.000,00 €

Institut Pere Alsius i Torrent Banyoles 7.000,00 €

Institut Sa Palomera Blanes 8.000,00 €

Institut Alexandre Deulofeu Figueres 7.500,00 €

Institut Ramon Muntaner Figueres 6.500,00 €

Institut Jaume Vicens Vives Girona 8.000,00 €

Institut Santiago Sobrequés i Vidal Girona 6.000,00 €

Institut Montsacopa Olot 8.000,00 €

Institut Frederic Martí i Carreras Palafrugell 8.500,00 €

Escola Salvador Espriu Vidreres 3.600,00 €

Escola Sant Iscle Vidreres 3.600,00 €

Escola Joan de Margarit La Bisbal d’Empordà 3.600,00 €

Escola Anicet de Pagès i de Puig Figueres 3.000,00 €

Escola Llagut Sant Pere Pescador 3.000,00 €

Escola Sant Cristòfol Les Planes d’Hostoles 1.800,00 €

Escola L’Entorn Porqueres 4.800,00 €

Escola Llevantí de Mar Calonge 1.800,00 €

Escola Vila·romà Palamós 3.600,00 €

Escola L’Estació Sant Feliu de Guíxols 3.600,00 €

Escola Gaziel Sant Feliu de Guíxols 3.600,00 €

Escola Vallgarriga Sant Miquel de Fluvià 600,00 €

Escola Can Puig Banyoles 3.600,00 €

Escola Pere Torrent Lloret de Mar 4.500,00 €

Institut de Palamós Palamós 9.500,00 €

Escola Mas Clarà La Bisbal d’Empordà 3.600,00 €

Escola Veïnat Salt 2.100,00 €

Institut Bosc de la Coma Olot 8.000,00 €

Institut Cendrassos Figueres 9.000,00 €

Institut Cap Norfeu Roses 7.000,00 €

Escola Mas Masó Salt 3.600,00 €

Escola El Gegant del Rec Salt 3.600,00 €

Sec. d’Institut Salvador Sunyer i Aimeric Salt 3.000,00 €

Escola Castell de Farners Santa Coloma de Farners 3.600,00 €

Escola Pericot Girona 3.300,00 €

Escola Pi Verd Palafrugell 3.900,00 €

Sec. d’Institut Castelló d’Empúries Castelló d’Empúries 2.000,00 €
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Escola Puig de les Cadiretes Llagostera 3.600,00 €

Sec. d’Institut Maçanet de la Selva Maçanet de la Selva 5.500,00 €

Escola Les Arrels Salt 3.000,00 €

Institut Escola Lloret de Mar Lloret de Mar 8.900,00 €

Escola Camins Banyoles 1.500,00 €

Institut S’Agulla Blanes 6.000,00 €

Institut Rocagrossa Lloret de Mar 7.000,00 €

Institut Pla de l’Estany Banyoles 8.000,00 €

Sec. d’Institut Germans Vila·Riera Camprodon 2.500,00 €

Institut de Celrà Celrà 9.500,00 €

Sec. d’Institut Cap de Creus Cadaqués 2.000,00 €

Institut Santa Eugènia Girona 8.000,00 €

Institut de Llagostera Llagostera 6.000,00 €

Escola Pràctiques II Lleida 3.600,00 €

Institut Ronda Lleida 8.000,00 €

Institut de Guissona Guissona 6.500,00 €

Institut Seròs Seròs 4.500,00 €

Institut Maria Rúbies Lleida 7.500,00 €

Institut d’Alcarràs Alcarràs 7.500,00 €

Institut La Serra Mollerussa 8.500,00 €

Institut l’Olivera La Granadella 2.000,00 €

Escola d’Almenar Almenar 3.000,00 €

Institut Guindàvols Lleida 6.000,00 €

Escola La Rosella Rosselló 3.300,00 €

Escola Arnau Berenguer El Palau d’Anglesola 2.100,00 €

Escola Jaume Balmes Cervera 3.600,00 €

Escola Mossèn Josep Arques Cervera 3.900,00 €

Escola El Sitjar Linyola 2.400,00 €

Escola Manuel Ortiz i Castelló Juneda 3.600,00 €

Escola Mare de Déu de l’Horta Ivars d’Urgell 1.800,00 €

Escola Ramon Faus i Esteve Guissona 3.900,00 €

Escola Guillem Isarn La Fuliola 1.800,00 €

Escola Francesc Arenes Golmés 1.800,00 €

Escola Joan Maragall Lleida 3.600,00 €

Escola de Pràctiques I Lleida 1.800,00 €

Escola Joan XXIII Lleida 3.600,00 €

Escola Joc de la Bola Lleida 3.600,00 €

Escola Balàfia Lleida 1.800,00 €

Escola Camps Elisis Lleida 2.100,00 €

Escola Cervantes Lleida 1.800,00 €

Escola Riu Segre Lleida 3.900,00 €

Escola Magí Morera i Galícia Lleida 2.100,00 €

Escola Pardinyes Lleida 1.800,00 €

Escola Príncep de Viana Lleida 1.800,00 €

Escola Sant Josep de Calassanç Lleida 1.800,00 €

Escola Santa Maria de Gardeny Lleida 3.600,00 €

Escola Pompeu Fabra Mollerussa 3.600,00 €

Escola Mestre Ignasi Peraire Mollerussa 3.600,00 €

Escola Sant Miquel Miralcamp 1.800,00 €

Escola Ramon Perelló · ZER Guicivervi Vilagrassa 900,00 €
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Escola Valldeflors Tremp 3.600,00 €

Escola La Bassa Torregrossa 1.800,00 €

Escola Jacint Verdaguer Tàrrega 3.600,00 €

Escola Àngel Guimerà Tàrrega 3.600,00 €

Escola Miquel Baró Daban Seròs 2.100,00 €

Escola Mossèn Albert Vives La Seu d’Urgell 3.900,00 €

Escola Els Raiers La Pobla de Segur 3.600,00 €

Escola Joan XXIII Les Borges Blanques 3.600,00 €

Escola Joaquim Palacín Bellvís 2.100,00 €

Escola Valeri Serra Bellpuig 3.000,00 €

Escola Ramon Farrerons Bell·lloc d’Urgell 1.800,00 €

Escola Bonavista Bellcaire d’Urgell 1.500,00 €

Escola Àngel Guimerà Balaguer 2.100,00 €

Escola La Noguera Balaguer 1.800,00 €

Escola Gaspar de Portolà Balaguer 3.600,00 €

Escola Albirka Arbeca 1.800,00 €

Escola Santa Creu Anglesola 1.800,00 €

Escola Antònia Simó Arnó Almacelles 4.800,00 €

Escola Teresa Bergadà Alguaire 3.000,00 €

Escola Pinyana Alfarràs 2.700,00 €

Escola Comtes de Torregrossa Alcarràs 4.500,00 €

Escola Francesc Feliu Aitona 2.700,00 €

Escola Macià·Companys Agramunt 3.600,00 €

Institut Alfons Costafreda Tàrrega 5.500,00 €

Institut La Segarra Cervera 5.500,00 €

Institut Almatà Balaguer 5.000,00 €

Institut Manuel de Pedrolo Tàrrega 6.500,00 €

Institut Joan Brudieu La Seu d’Urgell 7.000,00 €

Institut Joan Oró Lleida 6.500,00 €

Institut Terres de Ponent Mollerussa 6.500,00 €

Institut Antoni Torroja Cervera 5.000,00 €

Institut Josep Vallverdú Les Borges Blanques 7.500,00 €

Institut Lo Pla d’Urgell Bellpuig 6.000,00 €

Institut Ciutat de Balaguer Balaguer 7.000,00 €

Institut Ribera del Sió Agramunt 4.000,00 €

Escola Magraners Lleida 1.800,00 €

Institut Torrevicens Lleida 6.500,00 €

Institut de Tremp Tremp 4.000,00 €

Institut Josep Lladonosa Lleida 6.500,00 €

Institut Canigó Almacelles 5.500,00 €

Institut Escola Torre Queralt Lleida 4.100,00 €

Escola Parc de l’Aigua Lleida 3.600,00 €

Escola Parc del Saladar Alcarràs 4.200,00 €

Escola Maria·Mercè Marçal Tàrrega 2.700,00 €

Escola Mont·roig Balaguer 3.300,00 €

Escola La Valira La Seu d’Urgell 1.800,00 €

Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot Guissona 2.100,00 €

Escola Les Arrels Mollerussa 2.100,00 €

Escola Pinyana Lleida 3.000,00 €

Institut La Mitjana Lleida 6.000,00 €
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Institut Joan Solà Torrefarrera 8.000,00 €

Institut Castell dels Templers Lleida 3.000,00 €

Escola Saavedra Tarragona 1.800,00 €

Institut Ernest Lluch i Martí Cunit 10.000,00 €

Escola Els Ganxets Reus 2.700,00 €

Escola Vora Mar Salou 3.900,00 €

Institut Roseta Mauri Reus 7.500,00 €

Institut Escola Pi del Burgar Reus 7.100,00 €

Escola Pau Delclòs Tarragona 3.600,00 €

Institut Jaume I Salou 7.500,00 €

Institut Gaudí Reus 8.500,00 €

Institut Salvador Vilaseca Reus 7.000,00 €

Institut Campclar Tarragona 8.000,00 €

Institut Narcís Oller Valls 8.500,00 €

Institut Baix Camp Reus 8.000,00 €

Institut Jaume Huguet Valls 7.000,00 €

Institut Andreu Nin El Vendrell 8.000,00 €

Institut Ramon Barbat i Miracle Vila·seca 8.500,00 €

Institut Joan Amigó i Callau L’Espluga de Francolí 4.000,00 €

Escola Serrallo Tarragona 2.700,00 €

Escola Sant Pere i Sant Pau Tarragona 3.600,00 €

Escola El Miracle Tarragona 1.800,00 €

Escola Torreforta Tarragona 3.600,00 €

Escola Els Àngels Tarragona 5.400,00 €

Escola La Floresta Tarragona 1.800,00 €

Escola Riu Clar Tarragona 2.400,00 €

Escola Campclar Tarragona 3.600,00 €

Escola Antoni Roig Torredembarra 4.500,00 €

Escola Mare de Déu de la Candela Valls 1.800,00 €

Escola Baltasar Segú Valls 1.800,00 €

Escola Eugeni d’Ors Valls 3.900,00 €

Escola Enxaneta Valls 1.800,00 €

Escola Valdelors

Vandellòs  

i l’Hospitalet de l’Infant 900,00 €

Escola Els Secallets El Vendrell 1.800,00 €

Escola Àngel Guimerà El Vendrell 5.100,00 €

Escola Pau Casals El Vendrell 4.500,00 €

Escola Àngels Garriga El Vendrell 5.100,00 €

Escola Santa Maria del Mar Salou 3.600,00 €

Escola Europa Salou 3.600,00 €

Escola La Plana Vila·seca 900,00 €

Escola Torroja i Miret Vila·seca 3.900,00 €

Escola Sant Bernat Calvó Vila·seca 3.600,00 €

Escola Mestral Vila·seca 3.600,00 €

Escola Cal·lípolis Vila·seca 2.700,00 €

Escola Eladi Homs Valls 1.800,00 €

Escola Josep Fusté Alforja 1.800,00 €

Escola Sant Julià L’Arboç 3.600,00 €

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Calafell 3.600,00 €

Escola Joan Ardèvol Cambrils 3.600,00 €
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Escola Marinada Cambrils 3.600,00 €

Escola Mossèn Ramon Bergadà Constantí 3.600,00 €

Escola Centcelles Constantí 2.700,00 €

Escola Les Eres Creixell 3.000,00 €

Escola Pompeu Fabra Cunit 3.300,00 €

Escola Martí Poch L’Espluga de Francolí 1.800,00 €

Escola Onze de Setembre · ZER Baix Priorat El Masroig 300,00 €

Escola Josep M. Soler i Gené Montbrió del Camp 3.300,00 €

Escola Mare de Déu de la Roca Mont·roig del Camp 4.500,00 €

Escola Joan Miró Mont·roig del Camp 3.600,00 €

Escola Ventura Gassol El Morell 3.900,00 €

Escola Sant Ramon El Pla de Santa Maria 1.800,00 €

Escola Santa Marina Pratdip 600,00 €

Escola Prat de la Riba Reus 1.800,00 €

Escola Teresa Miquel i Pàmies Reus 3.600,00 €

Escola Pompeu Fabra Reus 1.800,00 €

Escola Misericòrdia Reus 1.800,00 €

Escola Marià Fortuny Reus 4.200,00 €

Escola Ciutat de Reus Reus 1.500,00 €

Escola General Prim Reus 3.300,00 €

Escola Eduard Toda i Güell Reus 4.200,00 €

Escola Doctor Alberich i Casas Reus 3.600,00 €

Escola Joan Rebull Reus 5.400,00 €

Escola Sant Bernat Calbó Reus 3.900,00 €

Escola Rosa Sensat Reus 2.100,00 €

Escola Rubió i Ors Reus 3.600,00 €

Escola Cèlia Artiga Reus 1.800,00 €

Escola Salvador Espriu Roda de Berà 3.300,00 €

Escola Les Comes Rodonyà 1.800,00 €

Escola Josep Nin Salomó 900,00 €

Escola La Parellada Santa Oliva 3.300,00 €

Escola Salvador Ninot Sarral 1.800,00 €

Escola Guillem de Claramunt La Secuita 1.800,00 €

Escola Bonavista Tarragona 4.500,00 €

Escola La Canonja La Canonja 5.700,00 €

Escola Sant Salvador Tarragona 3.900,00 €

Institut Gabriel Ferrater i Soler Reus 9.000,00 €

Institut Cambrils Cambrils 5.500,00 €

Institut Joan Segura i Valls Santa Coloma de Queralt 3.500,00 €

Institut Torredembarra Torredembarra 7.500,00 €

Escola Molí de Vent Torredembarra 4.200,00 €

Institut Escola Mediterrani Bonavista 2.300,00 €

Institut de Miami Mont·roig del Camp 4.000,00 €

Sec. d’Institut Pont del Diable Tarragona 4.000,00 €

Escola L’Antina Torredembarra 3.600,00 €

Escola Salou Salou 3.600,00 €

Escola Teresina Martorell El Vendrell 3.600,00 €

Escola Miramar Vila·seca 3.600,00 €

Escola Pla de Mar El Vendrell 2.400,00 €

Institut Mediterrània El Vendrell 6.500,00 €
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Institut Serra de Miramar Valls 5.500,00 €

Institut Marta Mata Salou 5.000,00 €

Institut La Talaia Calafell 6.000,00 €

Escola de Ponent Tarragona 3.600,00 €

Institut Collblanc La Canonja 8.000,00 €

Institut de Constantí Constantí 6.000,00 €

Institut Antoni Ballester Mont·roig del Camp 4.000,00 €

Institut Josep Tapiró Reus 7.000,00 €

Institut Torreforta Tarragona 8.000,00 €

Institut Vila·seca Vila·seca 7.000,00 €

Institut Ramon de la Torre Torredembarra 7.500,00 €

Institut Martí l’Humà Montblanc 6.500,00 €

Institut El Morell El Morell 7.000,00 €

Institut Júlia Minguell Badalona 6.500,00 €

Escola Tanit Santa Coloma de Gramenet 1.800,00 €

Escola Mediterrània Sant Pere de Ribes 4.200,00 €

Escola El Roure Pontons 300,00 €

Escola Montigalà Badalona 1.800,00 €

Escola Santa Coloma Santa Coloma de Gramenet 2.700,00 €

Escola Badalona Port Badalona 1.800,00 €

Escola Ernest Lluch L’Hospitalet de Llobregat 2.100,00 €

Sec. d’Institut Xaloc Sant Pere de Ribes 4.000,00 €

Escola Pompeu Fabra L’Hospitalet de Llobregat 3.600,00 €

Institut Alexandre Galí Sant Pere de Ribes 6.000,00 €

Institut Dolors Mallafrè i Ros Vilanova i la Geltrú 6.000,00 €

Institut Eugeni d’Ors L’Hospitalet de Llobregat 6.000,00 €

Escola Wagner Santa Coloma de Gramenet 2.100,00 €

Escola Pere de Tera Badalona 3.600,00 €

Escola Folch i Torres Badalona 2.700,00 €

Escola Catalunya Sant Adrià de Besòs 3.600,00 €

Escola Joan Llongueras Badalona 1.800,00 €

Escola Sagrada Família Santa Coloma de Gramenet 3.600,00 €

Escola La Marina L’Hospitalet de Llobregat 3.600,00 €

Escola Pallaresa Santa Coloma de Gramenet 4.200,00 €

Escola Primavera Santa Coloma de Gramenet 2.700,00 €

Escola Pau Picasso Badalona 3.600,00 €

Escola Santa Eulàlia Sant Pere de Ribes 3.600,00 €

Escola Joaquim Ruyra L’Hospitalet de Llobregat 3.600,00 €

Institut Santa Eulàlia L’Hospitalet de Llobregat 6.500,00 €

Escola Miguel de Unamuno Santa Coloma de Gramenet 3.600,00 €

Escola Pau Vila L’Hospitalet de Llobregat 2.100,00 €

Escola Menéndez Pidal L’Hospitalet de Llobregat 5.400,00 €

Escola Milagros Consarnau L’Hospitalet de Llobregat 3.600,00 €

Escola Rafael Alberti Badalona 3.600,00 €

Escola Ausiàs March Santa Coloma de Gramenet 1.800,00 €

Escola Baldiri Reixac Badalona 3.300,00 €

Escola Llibertat Badalona 2.700,00 €

Escola Charlie Rivel L’Hospitalet de Llobregat 1.800,00 €

Escola Santiago Ramon y Cajal L’Hospitalet de Llobregat 3.900,00 €

Escola Ginesta Vilanova i la Geltrú 3.600,00 €
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Escola Pere Lliscart L’Hospitalet de Llobregat 3.600,00 €

Escola Pompeu Fabra Sant Adrià de Besòs 4.200,00 €

Escola Pep Ventura L’Hospitalet de Llobregat 3.600,00 €

Escola Pau Casals L’Hospitalet de Llobregat 3.600,00 €

Escola Feliu i Vegués Badalona 3.600,00 €

Escola Rafael Casanova Badalona 3.900,00 €

Escola Josep Carner Badalona 3.600,00 €

Escola Joan Coret Badalona 3.600,00 €

Escola Pau Boada Vilafranca del Penedès 3.300,00 €

Institut Isaac Albéniz Badalona 8.500,00 €

Escola Les Roquetes Sant Pere de Ribes 3.600,00 €

Escola Llorens i Artigas Badalona 3.600,00 €

Escola Joan Miró Badalona 1.800,00 €

Escola Beethoven Santa Coloma de Gramenet 2.100,00 €

Institut Pedraforca L’Hospitalet de Llobregat 4.500,00 €

Institut Llobregat L’Hospitalet de Llobregat 3.000,00 €

Escola Puig i Gairalt L’Hospitalet de Llobregat 4.200,00 €

Escola Ausiàs March L’Hospitalet de Llobregat 1.800,00 €

Escola Josep Baltà i Elias Vilafranca del Penedès 3.600,00 €

Escola Margarida Xirgu Badalona 3.600,00 €

Institut Torras i Bages L’Hospitalet de Llobregat 8.000,00 €

Escola Màrius Torres L’Hospitalet de Llobregat 3.900,00 €

Institut Bellvitge L’Hospitalet de Llobregat 4.000,00 €

Escola Antoni Botey Badalona 4.500,00 €

Escola Bernat Metge L’Hospitalet de Llobregat 2.700,00 €

Institut La Pineda Badalona 7.000,00 €

Institut La Bastida Santa Coloma de Gramenet 5.000,00 €

Escola Alexandre Galí Badalona 3.000,00 €

Institut Eugeni d’Ors Badalona 5.000,00 €

Escola La Carpa L’Hospitalet de Llobregat 5.400,00 €

Institut Margarida Xirgu L’Hospitalet de Llobregat 6.500,00 €

Escola Planas i Casals Badalona 3.600,00 €

Escola Montcau Gelida 3.600,00 €

Institut Pau Casals Badalona 7.000,00 €

Institut Ventura Gassol Badalona 7.000,00 €

Escola Fray Luis de León Santa Coloma de Gramenet 3.900,00 €

Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú 7.500,00 €

Escola Miguel Hernández Badalona 1.800,00 €

Escola Lola Anglada L’Hospitalet de Llobregat 1.800,00 €

Escola Mas i Perera Vilafranca del Penedès 3.600,00 €

Escola Ferran de Sagarra Santa Coloma de Gramenet 4.500,00 €

Escola L’Arjau Vilanova i la Geltrú 3.600,00 €

Escola Joan Salvat i Papasseit Santa Coloma de Gramenet 3.600,00 €

Institut Escola Sant Adrià de Besòs Sant Adrià de Besòs 7.600,00 €

Escola Josep Boada Badalona 3.900,00 €

Escola Pablo Neruda L’Hospitalet de Llobregat 1.800,00 €

Escola Lluís Millet Santa Coloma de Gramenet 1.800,00 €

Institut Terra Roja Santa Coloma de Gramenet 8.000,00 €

Escola Mare de Déu de Bellvitge L’Hospitalet de Llobregat 2.100,00 €

Escola El Pi Sant Pere de Ribes 1.800,00 €
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Escola Mercè Rodoreda Santa Coloma de Gramenet 3.900,00 €

Escola Prat de la Manta L’Hospitalet de Llobregat 1.800,00 €

Escola Sant Jordi Badalona 1.800,00 €

Escola Baldomer Solà Badalona 3.300,00 €

Institut Barres i Ones Badalona 7.000,00 €

Escola Antoni Gaudí Santa Coloma de Gramenet 3.900,00 €

Escola Jaume Salvatella Santa Coloma de Gramenet 3.900,00 €

Institut Milà i Fontanals Vilafranca del Penedès 6.500,00 €

Escola Ítaca Badalona 1.800,00 €

Escola Guerau de Peguera Torrelles de Foix 1.800,00 €

Escola Cascavell Sant Adrià de Besòs 2.400,00 €

Institut Gelida Gelida 6.000,00 €

Escola Gornal L’Hospitalet de Llobregat 1.800,00 €

Institut Eduard Fontserè L’Hospitalet de Llobregat 4.000,00 €

Escola Josep Maria Folch i Torres L’Hospitalet de Llobregat 2.400,00 €

Institut Europa L’Hospitalet de Llobregat 4.000,00 €

Institut Bisbe Berenguer L’Hospitalet de Llobregat 6.500,00 €

Institut Rubió i Ors L’Hospitalet de Llobregat 4.000,00 €

Sec. d’Institut de Badalona Badalona 4.000,00 €

Escola Paco Candel L’Hospitalet de Llobregat 3.000,00 €

Institut Enric Borràs Badalona 8.000,00 €

Escola Cinta Curto Tortosa 2.100,00 €

Institut Cristòfol Despuig Tortosa 6.000,00 €

Institut Les Planes Santa Bàrbara 4.500,00 €

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 5.000,00 €

Institut Joaquin Bau Tortosa 9.500,00 €

Institut Manuel Sales i Ferré Ulldecona 4.000,00 €

Escola La Mercè Tortosa 2.100,00 €

Escola El Temple Tortosa 5.700,00 €

Escola Ferreries Tortosa 4.500,00 €

Escola Remolins Tortosa 1.800,00 €

Escola Ramón y Cajal Ulldecona 6.000,00 €

Escola Soriano Montagut Amposta 3.900,00 €

Escola Mestre Agustí Barberà Amposta 3.600,00 €

Escola Miquel Granell Amposta 3.900,00 €

Escola L’Assumpció Deltebre 3.600,00 €

Escola Sant Miquel Deltebre 3.900,00 €

Escola Lluís Viñas i Viñoles Móra d’Ebre 3.900,00 €

Escola Mestre Marcel·lí Domingo Roquetes 5.400,00 €

Escola Raval de Cristo · ZER Mont Caro Roquetes 600,00 €

Escola Carles III Sant Carles de la Ràpita 5.400,00 €

Escola Horta Vella Sant Carles de la Ràpita 3.900,00 €

Escola Jaume I La Sénia 5.100,00 €

Institut de La Sénia La Sénia 5.500,00 €

Institut de Deltebre Deltebre 9.500,00 €

Escola Riumar Deltebre 1.800,00 €

Institut Sòl de Riu Alcanar 6.000,00 €

Institut Blanca d’Anjou El Perelló 2.500,00 €

Escola Consol Ferré Amposta 3.900,00 €

Institut Escola Daniel Mangrané Tortosa 7.300,00 €
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Institut Montserrat Roig Sant Andreu de la Barca 8.500,00 €

Institut Ítaca Sant Boi de Llobregat 6.000,00 €

Escola Lola Anglada Martorell 3.900,00 €

Institut Gabriela Mistral Sant Vicenç dels Horts 8.000,00 €

Escola Les Roques Blaves Esparreguera 3.600,00 €

Escola Marta Mata Viladecans 5.400,00 €

Escola Mercè Rodoreda Martorell 5.700,00 €

Escola Roser Capdevila Sant Joan Despí 3.600,00 €

Institut Escola del Prat El Prat de Llobregat 3.800,00 €

Institut Montpedrós Santa Coloma de Cervelló 7.500,00 €

Sec. d’Institut de Martorell Martorell 4.000,00 €

Escola Gras i Soler Esplugues de Llobregat 1.800,00 €

Institut Torre Roja Viladecans 10.000,00 €

Escola Matilde Orduña Esplugues de Llobregat 1.800,00 €

Escola Prat de la Riba Esplugues de Llobregat 1.800,00 €

Escola Joan Maragall Esplugues de Llobregat 3.600,00 €

Escola El Garrofer Viladecans 3.600,00 €

Escola Sant Francesc d’Assís Sant Joan Despí 4.200,00 €

Escola Jaume Balmes El Prat de Llobregat 3.600,00 €

Escola Taquígraf Garriga Esparreguera 3.900,00 €

Escola Lluís Vives Castelldefels 3.600,00 €

Institut Esteve Terradas i Illa Cornellà de Llobregat 8.000,00 €

Escola Joan Maragall El Prat de Llobregat 2.400,00 €

Escola Bernat Metge El Prat de Llobregat 2.100,00 €

Escola Àngela Roca Viladecans 3.300,00 €

Escola Pau Casals Viladecans 3.900,00 €

Escola del Parc El Prat de Llobregat 3.900,00 €

Escola Ramon Llull El Prat de Llobregat 3.900,00 €

Escola Jacint Verdaguer El Prat de Llobregat 3.900,00 €

Escola Suris Cornellà de Llobregat 4.200,00 €

Escola Josep Monmany Amat Sant Feliu de Llobregat 3.300,00 €

Escola Montserratina Viladecans 3.900,00 €

Escola Marianao Sant Boi de Llobregat 1.800,00 €

Escola Antoni Gaudí Sant Boi de Llobregat 2.700,00 €

Escola Sant Jaume El Prat de Llobregat 3.900,00 €

Institut Frederic Mompou Sant Vicenç dels Horts 8.000,00 €

Escola Galileo Galilei El Prat de Llobregat 3.900,00 €

Escola Arquitecte Gaudí Sant Feliu de Llobregat 2.100,00 €

Escola Sant Jordi Sant Vicenç dels Horts 2.400,00 €

Escola Joan Maragall Sant Andreu de la Barca 1.800,00 €

Escola Sant Climent Sant Climent de Llobregat 4.200,00 €

Escola Casablanca Sant Boi de Llobregat 3.600,00 €

Escola Vicente Aleixandre Martorell 3.600,00 €

Escola Pau Vila Esparreguera 3.600,00 €

Escola Mare de Déu de Montserrat Olesa de Montserrat 3.600,00 €

Escola Josep Ferrà i Esteva Olesa de Montserrat 3.900,00 €

Escola Sant Bernat Olesa de Montserrat 3.600,00 €

Institut Joan Oró Martorell 8.500,00 €

Escola Sant Antoni Sant Vicenç dels Horts 1.800,00 €

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Cornellà de Llobregat 1.800,00 €
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Institut Rafael Casanova Sant Boi de Llobregat 9.000,00 €

Escola Els Pins Castelldefels 3.900,00 €

Escola La Vinyala Sant Vicenç dels Horts 3.600,00 €

Escola Parellada Sant Boi de Llobregat 3.300,00 €

Institut de Sales Viladecans 6.000,00 €

Institut Joaquim Rubió i Ors Sant Boi de Llobregat 8.500,00 €

Escola Falguera Sant Feliu de Llobregat 1.800,00 €

Escola Els Convents Martorell 2.100,00 €

Escola Juan Ramón Jiménez Martorell 3.600,00 €

Escola Can Palmer Viladecans 3.600,00 €

Escola Ciutat Cooperativa Sant Boi de Llobregat 1.800,00 €

Escola Josep Pla Sant Andreu de la Barca 3.900,00 €

Escola La Guàrdia Sant Vicenç dels Horts 1.800,00 €

Institut de Bruguers Gavà 6.000,00 €

Institut Joan Miró Cornellà de Llobregat 6.000,00 €

Escola Margalló Castelldefels 3.600,00 €

Escola Pau Vila Sant Feliu de Llobregat 2.400,00 €

Institut Joanot Martorell Esplugues de Llobregat 5.500,00 €

Institut Camps Blancs Sant Boi de Llobregat 6.000,00 €

Escola Antoni Gaudí Cornellà de Llobregat 2.700,00 €

Escola Doctor Trueta Viladecans 3.600,00 €

Institut Miquel Martí i Pol Cornellà de Llobregat 8.000,00 €

Escola Jacme March Gavà 3.000,00 €

Escola L’Areny Cornellà de Llobregat 3.600,00 €

Escola José Echegaray Martorell 3.600,00 €

Escola Joan Juncadella Sant Vicenç dels Horts 3.600,00 €

Escola Sant Josep Sant Vicenç dels Horts 4.800,00 €

Escola Abat Oliba Cornellà de Llobregat 3.300,00 €

Escola Jacint Verdaguer Castelldefels 1.800,00 €

Escola Honorable Josep Tarradellas El Prat de Llobregat 4.200,00 €

Escola Mare de Déu de Montserrat Cornellà de Llobregat 1.800,00 €

Escola Ignasi Iglésias Cornellà de Llobregat 3.600,00 €

Escola Josep Maria Ciurana Sant Boi de Llobregat 3.600,00 €

Escola Juan Salamero Gavà 1.800,00 €

Institut Baldiri Guilera El Prat de Llobregat 8.000,00 €

Escola Marcel·lí Moragas Gavà 3.600,00 €

Escola Germans Amat i Targa Viladecans 3.600,00 €

Escola Sant Ildefons Cornellà de Llobregat 3.300,00 €

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia Sant Joan Despí 8.000,00 €

Escola Can Vidalet Esplugues de Llobregat 1.800,00 €

Escola Charles Darwin El Prat de Llobregat 4.500,00 €

Escola Alexandre Galí Cornellà de Llobregat 1.800,00 €

Institut Marianao Sant Boi de Llobregat 7.000,00 €

Institut Daniel Blanxart i Pedrals Olesa de Montserrat 5.500,00 €

Escola Montbaig Sant Boi de Llobregat 1.800,00 €

Escola Barrufet Sant Boi de Llobregat 3.600,00 €

Institut Martí Dot Sant Feliu de Llobregat 8.500,00 €

Institut El Calamot Gavà 8.000,00 €

Escola Sant Miquel Cornellà de Llobregat 3.600,00 €

Institut Francesc Macià Cornellà de Llobregat 9.000,00 €
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Institut Miramar Viladecans 8.500,00 €

Escola Nadal Sant Feliu de Llobregat 3.600,00 €

Escola Torre de la Miranda Cornellà de Llobregat 3.600,00 €

Escola Mediterrània Cornellà de Llobregat 3.600,00 €

Institut Salvador Dalí El Prat de Llobregat 8.000,00 €

Escola Anselm Clavé Cornellà de Llobregat 1.800,00 €

Institut Ribera Baixa El Prat de Llobregat 8.500,00 €

Institut Josep Mestres i Busquets Viladecans 6.500,00 €

Institut Maria Aurèlia Capmany Cornellà de Llobregat 6.000,00 €

Escola Miquel Martí i Pol Viladecans 5.400,00 €

Escola Puigventós Olesa de Montserrat 3.900,00 €

Institut Creu de Saba Olesa de Montserrat 6.000,00 €

Escola Mediterrània Viladecans 2.700,00 €

Escola Enxaneta Viladecans 3.000,00 €

Escola Vicente Ferrer Sant Boi de Llobregat 1.800,00 €

Institut de Viladecans Viladecans 6.500,00 €

Escola Pepa  Colomer El Prat de Llobregat 3.600,00 €

Institut de Cornellà Cornellà de Llobregat 3.000,00 €

Institut Olorda Sant Feliu de Llobregat 10.000,00 €

Institut Estany de la Ricarda El Prat de Llobregat 6.500,00 €

Institut Pompeu Fabra Martorell 9.000,00 €

Escola Roc Alabern Terrassa 3.900,00 €

Institut Mont Perdut Terrassa 8.000,00 €

Escola del Bosc Rubí 3.000,00 €

Institut Les Aimerigues Terrassa 6.500,00 €

Institut La Serra Sabadell 2.500,00 €

Escola Santiga Santa Perpètua de Mogoda 3.300,00 €

Institut Agustí Serra i Fontanet Sabadell 6.500,00 €

Escola Cifuentes Sabadell 3.900,00 €

Escola El Vallès Terrassa 3.600,00 €

Escola La Romànica Sabadell 3.600,00 €

Escola Juan Ramón Jiménez Sabadell 1.800,00 €

Escola Joan XXIII Terrassa 3.600,00 €

Escola Serraparera Cerdanyola del Vallès 3.300,00 €

Escola del Bosc Barberà del Vallès 3.600,00 €

Escola Sant Julià Sabadell 3.600,00 €

Escola Elisa Badia Barberà del Vallès 3.900,00 €

Escola Roureda Sabadell 3.600,00 €

Escola Marià Galí Guix Terrassa 3.600,00 €

Escola Floresta Sabadell 2.700,00 €

Escola Gassó i Vidal Ripollet 1.800,00 €

Escola La Sardana Badia del Vallès 3.300,00 €

Escola Can Deu Sabadell 1.800,00 €

Escola Tiana de la Riba Ripollet 3.000,00 €

Institut Federica Montseny Badia del Vallès 6.000,00 €

Escola Agustí Bartra Terrassa 3.900,00 €

Institut Egara Terrassa 6.000,00 €

Institut Duc de Montblanc Rubí 8.000,00 €

Escola Joan Maragall Sabadell 3.300,00 €

Escola Pablo Picasso Barberà del Vallès 3.600,00 €
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Escola La Jota Badia del Vallès 3.600,00 €

Escola Enric Tatché i Pol Ripollet 4.500,00 €

Escola El Viver Montcada i Reixac 3.600,00 €

Institut Nicolau Copèrnic Terrassa 4.500,00 €

Escola Ramon Llull Rubí 3.600,00 €

Escola Santa Perpètua Santa Perpètua de Mogoda 3.600,00 €

Escola Joaquim Blume Sabadell 3.300,00 €

Escola Collserola Sant Cugat del Vallès 3.600,00 €

Institut Can Jofresa Terrassa 8.000,00 €

Escola Isaac Peral Terrassa 1.800,00 €

Escola Amadeu Vives Sabadell 3.900,00 €

Escola Mossèn Cinto Verdaguer Rubí 3.900,00 €

Escola Montessori Rubí 4.200,00 €

Escola Pau Casals Rubí 3.600,00 €

Escola Teresa Altet Rubí 3.600,00 €

Escola 25 de Setembre Rubí 5.400,00 €

Escola Joan Maragall Rubí 2.700,00 €

Escola President Salvans Terrassa 3.600,00 €

Escola Antoni Ubach i Soler Terrassa 4.500,00 €

Escola Samuntada Sabadell 1.800,00 €

Institut J.V. Foix Rubí 4.000,00 €

Escola Bernat de Mogoda Santa Perpètua de Mogoda 3.900,00 €

Escola Font Freda Montcada i Reixac 2.100,00 €

Institut Arraona Sabadell 5.500,00 €

Escola Espronceda Sabadell 3.300,00 €

Institut Forat del Vent Cerdanyola del Vallès 7.500,00 €

Escola Escursell i Bartalot Ripollet 3.900,00 €

Escola Miquel Carreras Sabadell 3.300,00 €

Escola Pau Vila i Dinarès Terrassa 4.500,00 €

Escola Sant Martí Cerdanyola del Vallès 1.800,00 €

Escola Gaudí Sabadell 1.800,00 €

Escola Alcalde Marcet Sabadell 1.800,00 €

Escola Mare de Déu de Montserrat Terrassa 1.800,00 €

Escola Arraona Sabadell 3.600,00 €

Escola La Floresta Sant Cugat del Vallès 2.700,00 €

Escola Joan Montllor Sabadell 1.800,00 €

Escola Joan Sallarès i Pla Sabadell 3.300,00 €

Institut Lluís Companys Ripollet 8.000,00 €

Institut Palau Ausit Ripollet 8.000,00 €

Escola Joan Marquès i Casals Terrassa 4.800,00 €

Institut Investigador Blanxart Terrassa 7.000,00 €

Institut La Romànica Barberà del Vallès 10.000,00 €

Institut de Terrassa Terrassa 8.000,00 €

Escola Concòrdia Sabadell 3.900,00 €

Escola Anselm Clavé Ripollet 3.600,00 €

Escola Can Rull Sabadell 3.900,00 €

Escola Reixac Montcada i Reixac 3.900,00 €

Escola Salvador Vinyals i Galí Terrassa 2.100,00 €

Institut Joan Oliver Sabadell 6.500,00 €

Escola Torreguitart Sabadell 1.800,00 €
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Escola Agnès Armengol Sabadell 2.100,00 €

Escola Josep Ventalló i Vintró Terrassa 3.000,00 €

Escola Calvet d’Estrella Sabadell 2.100,00 €

Escola Las Seguidillas Badia del Vallès 4.500,00 €

Escola Andreu Castells Sabadell 4.200,00 €

Escola Les Fontetes Cerdanyola del Vallès 1.800,00 €

Escola Francesc Aldea i Pérez Terrassa 1.800,00 €

Escola Sant Llorenç del Munt Terrassa 3.600,00 €

Escola Roc Blanc Viladecavalls 3.300,00 €

Institut de Badia del Vallès Badia del Vallès 4.000,00 €

Institut La Ferreria Montcada i Reixac 5.500,00 €

Institut L’Estatut Rubí 7.000,00 €

Institut Santa Eulàlia Terrassa 4.000,00 €

Institut Sabadell Sabadell 8.000,00 €

Institut Ribot i Serra Sabadell 4.000,00 €

Escola El Turó Montcada i Reixac 1.800,00 €

Escola Font de l’Alba Terrassa 3.000,00 €

Institut Montserrat Roig Terrassa 8.500,00 €

Institut Estela Ibèrica Santa Perpètua de Mogoda 8.000,00 €

Institut Can Planas Barberà del Vallès 8.500,00 €

Institut Banús Cerdanyola del Vallès 8.000,00 €

Escola Schola Rubí 1.800,00 €

Institut Cavall Bernat Terrassa 6.000,00 €

Institut Can Mas Ripollet 8.000,00 €

Institut Joaquima Pla i Farreras Sant Cugat del Vallès 8.000,00 €

Escola L’Olivera Sant Cugat del Vallès 3.900,00 €

Escola Joan Blanquer Castellar del Vallès 1.800,00 €

Escola Les Arenes Terrassa 3.600,00 €

Escola Rivo Rubeo Rubí 4.200,00 €

Institut Miquel Crusafont i Pairó Sabadell 5.500,00 €

Institut La Ribera Montcada i Reixac 5.000,00 €

Institut Jonqueres Sabadell 7.000,00 €

Institut Polinyà Polinyà 6.500,00 €

Institut La Serreta Rubí 8.000,00 €

Institut Les Termes Sabadell 6.000,00 €

Institut Rovira·Forns Santa Perpètua de Mogoda 7.500,00 €

Institut Joan Coromines Pineda de Mar 6.500,00 €

Sec. d’Institut Manuel Carrasco i Formiguera Sant Feliu de Codines 3.500,00 €

Escola Aloc Pineda de Mar 3.600,00 €

Escola Bellavista · Joan Camps i Giró Les Franqueses del Vallès 3.600,00 €

Escola La Roureda Tordera 3.000,00 €

Sec. d’Institut de Dosrius Dosrius 4.000,00 €

Escola Vila Parietes Parets del Vallès 2.700,00 €

Escola Els Quatre Vents Canovelles 3.600,00 €

Escola Lledoner Granollers 3.900,00 €

Institut de Pineda de Mar Pineda de Mar 5.000,00 €

Escola Serra de Miralles Tordera 3.300,00 €

Escola Soler de Vilardell Sant Celoni 1.800,00 €

Escola Poble Nou Pineda de Mar 1.800,00 €

Escola Colors Les Franqueses del Vallès 2.400,00 €
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Sec. d’Institut Domus d’Olivet Canovelles 4.000,00 €

Escola Castell de Dosrius Dosrius 4.200,00 €

Institut de Granollers Granollers 3.000,00 €

Institut Celestí Bellera Granollers 6.000,00 €

Institut Bellulla Canovelles 6.500,00 €

Institut Lauro Les Franqueses del Vallès 9.000,00 €

Institut Euclides Pineda de Mar 6.500,00 €

Escola Fontmartina Santa Maria de Palautordera 3.300,00 €

Escola Joan Maragall Arenys de Mar 5.100,00 €

Escola Jaume Balmes Sant Feliu de Codines 3.600,00 €

Escola Torre Llauder Mataró 2.700,00 €

Escola Jaume I Pineda de Mar 3.000,00 €

Escola del Bosc Mollet del Vallès 2.700,00 €

Escola Sagrada Família La Llagosta 3.900,00 €

Escola La Llàntia Mataró 3.900,00 €

Escola Sant Vicenç Mollet del Vallès 3.600,00 €

Escola Tomàs Viñas Mataró 3.600,00 €

Escola Congost Canovelles 3.900,00 €

Escola Federico García Lorca Mollet del Vallès 900,00 €

Institut Vinyes Velles Montornès del Vallès 6.500,00 €

Escola Ocata El Masnou 1.800,00 €

Escola Rosa Sensat El Masnou 1.800,00 €

Escola Àngela Bransuela Mataró 3.300,00 €

Escola Josep Pallerola i Roca Sant Celoni 4.200,00 €

Escola Joan Salvat Papasseit Mollet del Vallès 1.800,00 €

Escola Montserrat Premià de Mar 3.000,00 €

Escola Camí del Mig Mataró 3.900,00 €

Escola Montmany Figaró·Montmany 900,00 €

Escola Josep Manuel Peramàs Mataró 3.900,00 €

Institut Antoni Cumella Granollers 7.000,00 €

Escola Marinada Montornès del Vallès 3.600,00 €

Escola Les Planes La Llagosta 3.600,00 €

Escola Ignasi Iglesias Tordera 3.600,00 €

Escola Sant Jordi Mollet del Vallès 3.600,00 €

Escola Sant Miquel del Cros Argentona 1.800,00 €

Institut de Mollet del Vallès Mollet del Vallès 5.500,00 €

Escola Angeleta Ferrer Mataró 1.800,00 €

Escola Joan Miró Canovelles 1.800,00 €

Escola Col·legis Nous Mollet del Vallès 3.900,00 €

Escola Montseny Mollet del Vallès 3.600,00 €

Escola Jacint Verdaguer Canovelles 3.900,00 €

Institut Damià Campeny Mataró 7.500,00 €

Escola Ferrer i Guàrdia Granollers 1.800,00 €

Institut Bisbe Sivilla Calella 6.500,00 €

Escola Marià Cubí i Soler Malgrat de Mar 3.300,00 €

Escola Joan Maragall La Llagosta 3.900,00 €

Escola Josep Montserrat Mataró 1.800,00 €

Escola Granullarius Granollers 3.600,00 €

Escola Camí del Cros Mataró 3.600,00 €

Escola de Granollers Granollers 3.600,00 €
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Institut Vicenç Plantada Mollet del Vallès 8.500,00 €

Escola Montnegre Sant Celoni 1.800,00 €

Escola Sant Cristòfol Premià de Mar 3.000,00 €

Escola Pereanton Granollers 1.800,00 €

Institut Baix Montseny Sant Celoni 6.500,00 €

Escola Germanes Bertomeu Mataró 3.600,00 €

Escola La Minerva Calella 3.600,00 €

Escola Mestres Montaña Granollers 3.600,00 €

Escola Joan Solans Granollers 1.800,00 €

Escola Salvador Espriu Granollers 3.600,00 €

Escola Vista Alegre Mataró 1.800,00 €

Institut Laia l’Arquera Mataró 8.000,00 €

Escola Santa Anna Premià de Dalt 3.600,00 €

Institut Thos i Codina Mataró 6.500,00 €

Institut Alexandre Satorras Mataró 7.000,00 €

Escola Ponent Granollers 3.600,00 €

Escola Doctor Carles Salicrú Calella 3.300,00 €

Escola Antoni Doltra Pineda de Mar 2.700,00 €

Escola Joan Abelló Mollet del Vallès 3.600,00 €

Escola Rocafonda Mataró 3.600,00 €

Institut Carles Vallbona Granollers 4.000,00 €

Institut Marina La Llagosta 8.000,00 €

Institut Gallecs Mollet del Vallès 8.000,00 €

Institut Lluís Companys Tordera 5.000,00 €

Escola Les Pruneres Martorelles 1.800,00 €

Escola Montpalau Pineda de Mar 1.800,00 €

Institut Ramon Turró i Darder Malgrat de Mar 8.000,00 €

Escola Mediterrània Pineda de Mar 1.800,00 €

Escola Cirera Mataró 3.600,00 €

Escola Montserrat Solà Mataró 3.900,00 €

Institut Premià de Mar Premià de Mar 10.500,00 €

Institut de Tordera Tordera 3.500,00 €

Institut Josep Puig i Cadafalch Mataró 7.000,00 €

Institut Guinovarda Piera 9.000,00 €

Escola Antoni Gaudí Santa Margarida de Montbui 3.600,00 €

Sec. d’Institut de Navarcles Navarcles 4.000,00 €

Escola La Font Manresa 3.600,00 €

Institut de Masquefa Masquefa 9.500,00 €

Escola Creixà Piera 1.500,00 €

Escola Font del Roure Masquefa 3.600,00 €

Escola Quatre Vents Manlleu 4.500,00 €

Institut del Voltreganès Les Masies de Voltregà 4.500,00 €

Escola La Sèquia Manresa 3.900,00 €

Sec. d’Institut Serra de Noet Berga 4.000,00 €

Escola Emili Teixidor Roda de Ter 2.400,00 €

Escola Puigsoler Sant Vicenç de Castellet 2.400,00 €

Escola La Sínia Vic 3.600,00 €

Escola Ítaca Manresa 3.600,00 €

Escola Valldeneu Sant Martí de Centelles 600,00 €

Institut La Plana Vic 6.000,00 €
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Institut de Tona Tona 6.000,00 €

Institut Cal Gravat Manresa 7.000,00 €

Sec. d’Institut Bages Sud Castellbell i el Vilar 3.500,00 €

Institut Escola Sant Jordi Navàs 7.100,00 €

Escola Marquès de la Pobla Capellades 3.900,00 €

Escola Sant Salvador Cercs 1.200,00 €

Escola Puig·Agut Manlleu 3.600,00 €

Escola Herois del Bruc Piera 5.100,00 €

Institut Miquel Martí i Pol Roda de Ter 6.000,00 €

Escola Guillem de Mont·rodon Vic 3.900,00 €

Escola Sant Joan Berga 3.600,00 €

Escola Jaume Balmes Castellbell i el Vilar 3.000,00 €

Escola Muntanya del Drac Manresa 1.800,00 €

Escola Renaixença Els Hostalets de Pierola 3.600,00 €

Institut Antoni Pous i Argila Manlleu 5.000,00 €

Institut Lacetània Manresa 6.500,00 €

Escola Sant Marc Gironella 1.500,00 €

Escola Gabriel Castella i Raich Igualada 1.800,00 €

Escola Sant Pere Monistrol de Montserrat 1.800,00 €

Escola García Lorca Santa Margarida de Montbui 3.600,00 €

Escola de Gironella Gironella 1.800,00 €

Escola El Cabrerès L’Esquirol 1.800,00 €

Escola Pompeu Fabra Manlleu 4.500,00 €

Escola L’Era de Dalt Tona 4.800,00 €

Institut Cirviànum de Torelló Torelló 6.500,00 €

Institut Lluís de Peguera Manresa 8.000,00 €

Escola Pompeu Fabra

El Pont de Vilomara  

i Rocafort 3.600,00 €

Escola Lillet A. Güell La Pobla de Lillet 600,00 €

Escola Torres Amat Sallent 3.600,00 €

Escola Sentfores Vic 1.800,00 €

Escola La Monjoia Sant Bartomeu del Grau 900,00 €

Escola Doctor Joaquim Salarich Vic 3.600,00 €

Escola Joan Maragall Vilanova del Camí 5.400,00 €

Escola Abat Oliba Sant Hipòlit de Voltregà 1.800,00 €

Escola Vall del Ges Torelló 1.800,00 €

Escola Torrescasana La Torre de Claramunt 1.800,00 €

Escola Emili Vallès Igualada 2.400,00 €

Escola Sant Miquel Castellgalí 2.100,00 €

Escola La Baumeta · ZER Els Castells Santa Maria de Besora 300,00 €

Escola El Turó Masquefa 4.500,00 €

Escola de la Valldan Berga 900,00 €

Institut de Vic Vic 4.500,00 €

Escola Santa Eulàlia Berga 3.600,00 €

Escola Alta Segarra Calaf 3.600,00 €

Escola Sant Vicenç Sant Vicenç de Castellet 3.600,00 €

Escola Joncadella Sant Joan de Vilatorrada 3.600,00 €

Escola Mare de Déu del Sòl del Pont Roda de Ter 3.600,00 €

Escola Les Oliveres · ZER Serra d’Ancosa Cabrera d’Anoia 900,00 €

Escola Doctor Ferrer Artés 3.600,00 €
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Escola Monsenyor Gibert Sant Fruitós de Bages 3.600,00 €

Escola Andersen Vic 4.200,00 €

Institut Pla de les Moreres Vilanova del Camí 9.000,00 €

Institut Quercus Sant Joan de Vilatorrada 7.500,00 €

Institut Joan Mercader Igualada 7.500,00 €

Institut Guillem Catà Manresa 4.000,00 €

Institut Molí de la Vila Capellades 6.500,00 €

Escola Doctor Fortià i Solà Torelló 3.900,00 €

Escola La Renaixença Manresa 2.100,00 €

Escola Collbaix Sant Joan de Vilatorrada 2.100,00 €

Escola Bages Manresa 4.200,00 €

Escola Pare Algué Manresa 2.100,00 €

Escola Sant Ignasi Manresa 3.900,00 €

Escola Serra i Húnter Manresa 3.600,00 €

Institut Pere Fontdevila Gironella 4.000,00 €

Institut Alexandre de Riquer Calaf 4.000,00 €

Institut Castellet Sant Vicenç de Castellet 8.000,00 €

Institut Montbui Santa Margarida de Montbui 6.000,00 €

Escola Setelsis Solsona 3.600,00 €

Escola Vall de Lord Sant Llorenç de Morunys 1.500,00 €

Institut Francesc Ribalta Solsona 6.500,00 €

Escola Vic·centre Vic 1.800,00 €

Sec. d’Institut Salvador Claramunt Piera 4.000,00 €

Escola Dolors Martí i Badia Igualada 3.900,00 €

Escola Valldaura Manresa 2.400,00 €

Sec. d’Institut del Ter Manlleu 3.500,00 €

Escola Les Flandes Piera 3.900,00 €

Barcelona, 30 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats 
per a material escolar i llibres de text els cursos 2016-2017 i 2017-
2018
314-00410/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00409/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació 
econòmica per a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències 
de llibres digitals del curs 2015-2016 ençà
314-00411/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00409/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats 
per a material escolar i llibres de text del curs 2010-2011 ençà
314-00412/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00409/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que 
reben ajuts per a distribuir entre els alumnes llibres de text i material 
didàctic
314-00413/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00409/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que han 
rebut ajuts per a adquirir llibres de text, material didàctic i llicències 
de llibres digitals els cursos 2016-2017 i 2017-2018
314-00414/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00409/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació 
econòmica per als ajuts per a adquirir llibres de text, material 
didàctic i llicències de llibres digitals
314-00415/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00409/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes 
beneficiats amb ajuts per a adquirir llibres de text i material didàctic 
els cursos 2016-2017 i 2017-2018
314-00416/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00409/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació 
econòmica rebuda del Govern de l’Estat per als ajuts per a adquirir 
llibres de text i material didàctic els anys 2016 i 2017
314-00417/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00409/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
sords en l’ensenyament obligatori
314-00418/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00418/12, 314-
00419/12 i 314-00420/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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La informació requerida sobre l’alumnat amb discapacitat auditiva escolaritzat 
en el Servei d’Educació de Catalunya el curs escolar 2017-2018, es pot consultar en 
la pàgina web del Departament d’Ensenyament, en l’apartat Estadística de l’Ense-
nyament, concretament en les dades d’alumnes Motius de necessitats específiques de 
suport educatiu. Total i per sexes:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ense-
nyament/curs-actual/infantil-2cicle-primaria/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ense-
nyament/curs-actual/eso/

I en els ensenyaments d’educació infantil de primer: Alumnes amb necessitats 
educatives especials. Total i per sexes:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ense-
nyament/curs-actual/infantil-1cicle/

D’acord amb l’establert en l’article 11 del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de 
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu:

«Tipus de mesures i suports intensius
1. Constitueixen mesures i suports intensius adreçats als alumnes amb necessitat 

específica de suport educatiu totes aquelles mesures i suports intensius que els ma-
teixos centres puguin establir d’acord amb el règim d’autonomia de centre i amb el 
suport dels serveis educatius.

2. Constitueixen mesures i suports intensius per a alumnes amb necessitats edu-
catives especials:

[...]
b) Els suports intensius a l’audició i el llenguatge (SIAL): contribueixen a l’esco-

larització dels alumnes amb discapacitat auditiva severa i pregona que requereixin 
un equipament singular i una especialització professional.

[...]
f) L’atenció directa dels professionals de suport dels centres de recursos educa-

tius per a deficients auditius (CREDA)».
Els centres educatius poden disposar de mestres d’audició i llenguatge en les se-

ves plantilles de personal docent.
En els ensenyaments postobligatoris l’alumnat que ha escollit la modalitat bi-

lingüe, el suport d’un intèrpret en llengua de signes catalana dins de l’aula permet 
que mitjançant la traducció simultània l’alumnat amb discapacitat auditiva pot tenir 
accés lingüístic als continguts curriculars implantats de forma oral, i traduir les pre-
guntes, comentaris o explicacions de l’alumnat amb discapacitat auditiva al profes-
sorat i a la resta d’alumnes de l’aula.

Aquest suport es considera la continuació del suport a l’educació inclusiva que 
els CREDA proporcionen a l’alumnat amb discapacitat auditiva, adaptat a les ne-
cessitats educatives de l’educació postobligatòria i a les competències de l’alumnat 
en aquestes edats.

El Servei d’educació de Catalunya disposa de 10 CREDA amb un total de 380,5 
dotacions de mestres d’audició i llenguatge, 13 dotacions de psicopedagogia i 8 do-
tacions d’audioprotetistes.

El curs 2017-2018 un total de 73 centres educatius han disposat del suport del 
personal d’atenció educativa (SIAL).

En nombre de dotacions de mestre d’audició i llenguatge a centres d’educació 
primària el curs 2017-2018 ha estat d’un total de 141,5.

El 24 de juliol de 2017 el servei d’interpretació en llengua de signes catalana per 
l’alumnat amb discapacitat auditiva que està escolaritzat en la modalitat bilingüe en 
els ensenyaments postobligatoris, es va adjudicar a l’empresa Fundació PIA Institut 
Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai amb un pressupost de 749.620 euros.

Barcelona, 30 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/infantil-2cicle-primaria/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/infantil-2cicle-primaria/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/eso/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/eso/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/infantil-1cicle/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/infantil-1cicle/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
sords en l’ensenyament postobligatori
314-00419/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00418/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a la inclusió d’alumnes sords
314-00420/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00418/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals 
contractats per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-00421/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00421/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00422/12, 314-
00423/12 i 314-00424/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que el nombre total de professionals contractats fins a 31 de març 
de 2018 per a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania és de 332.

I pel que fa a la distribució dels efectius i perfils es relaciona tot seguit a les tau-
les següents: 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC): 

Matí Tarda

A2 C1 Total A1 A2 C1 Total

Barcelona 32 62 94 6 7 35 48

Girona 2 4 6 3 3 10 16

Lleida 5 6 11 0 0 3 3

Tarragona 5 9 14 0 0 3 3

Terres de l’Ebre 0 3 3 1 1 2 4

Total 44 84 128 10 11 53 74 202
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Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 

l’Autoempresa (tot en horari de matins)

Barcelona Tarragona Lleida Girona Terres de l’Ebre

A2 16 1 1 2 1

C1 23 2 3 4 6

Total 39 3 4 6 7 59

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i OAC (tots cos C1)

Matí Tarda

Barcelona 21 22

Girona 6 2

Tarragona 7 3

Lleida 3 0

Total 37 27 64

Direcció General de Protecció Social (tot en horari de matins)

Barcelona

C1 7

Per altra banda, us faig saber també que el nombre de queixes rebudes a data 22 
de juny de 2018, per escrit per part dels ciutadans respecte la Renda Garantida de 
Ciutadania (RGC) són: 

- Reclamacions via registre ordinari: 540
- Reclamacions via Síndic de Greuges: 156
Els motius de queixa, estan relacionats principalment amb import de la prestació 

o amb la motivació de la denegació o desistiment.
Alhora, durant els primers dies de setembre en que es van poder registrar sol·li-

cituds de renda garantida, el web per gestionar l’alta de sol·licituds des del SOC va 
experimentar alguns problemes. Llavors, es va seguir un protocol de contingència i 
es van recollir les dades de les sol·licituds per poder continuar oferint el servei amb 
normalitat. Aquestes dades es van carregar posteriorment al sistema d’informació 
de la RGC. Des d’aleshores s’han experimentat incidències similars en comptades 
ocasions i s’han carregat les dades posteriorment al sistema.

Durant els mesos de setembre a novembre també es van detectar algunes in-
cidències en el web per registrar sol·licituds, que van impedir completar el tràmit 
final de registre. En aquests casos es va demanar que els administratius del SOC 
 guardessin la documentació d’aquestes sol·licituds en unes carpetes expressament 
indicades. Els informàtics van resoldre la incidència que impedia completar el trà-
mit en aquests casos i, un cop resolt el problema, els tècnics de valoració de les sol-
licituds van poder carregar tota la documentació i resoldre aquests casos sense que 
tingués cap impacte en els sol·licitants.

En el mes de gener i febrer es va detectar que, en algunes ocasions, el sistema 
informàtic de gestió de l’RGC recuperava adreces antigues. Els informàtics van de-
tectar tots aquests casos i van fer les correccions perquè el sistema sempre recupe-
rés l’adreça més actualitzada. Es va fer un repàs de les notificacions enviades per tal 
d’assegurar-se que sempre s’enviaven a l’adreça correcta.

El 22 de febrer l’Assistent Virtual del web de la RGC va estar inoperatiu a causa d’un 
problema amb la base de dades. Aquesta incidència es va resoldre durant el mateix dia.

Durant els primers mesos, també es van experimentar algunes incidències infor-
màtiques amb l’aplicació per poder enregistrar una cita prèvia per sol·licitar l’RGC. 
En aquests casos, el telèfon d’atenció i informació (900 400 012) va registrar les 
dades de les persones que no podien completar el tràmit de cita i aquestes persones 
van ser contactades de nou els dies següents per tal de poder enregistrar una cita.
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Per acabar, els recursos de silenci administratiu es resolen segons els terminis 
que marca la llei /2017 del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

Barcelona, 27 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes i les 
incidències per la implantació de la renda garantida de ciutadania
314-00422/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00421/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
en el sistema informàtic usat per a implantar la renda garantida de 
ciutadania
314-00423/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00421/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients 
resolts per silenci administratiu positiu en la implantació de la renda 
garantida de ciutadania
314-00424/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00421/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que 
els interins de l’Agència Tributària de Catalunya es puguin presentar 
a les convocatòries per a proveir definitivament les places
314-00438/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00438/12 us in-
formo del següent: 
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La garantia que el personal interí de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
pugui presentar-se a convocatòries posteriors ve determinada per la mateixa Llei de 
la funció pública i per la voluntat dels treballadors de presentar-s’hi en igualtat de 
condicions que qualsevol ciutadà, d’acord amb els principis enunciats a l’article 103 
de la Constitució i la resta de textos legals vigents a Catalunya en matèria d’accés.

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oficines 
de l’Agència Tributària de Catalunya obertes i el personal adscrit a 
cada oficina del setembre al desembre del 2017
314-00439/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00439/12 us in-
formo del següent: 

Es detalla a continuació el nombre d’efectius de l’Agència adscrits als seus ser-
veis centrals, delegacions territorials, oficines territorials i oficines de serveis tribu-
taris, amb un desglossament referit a la data final dels mesos de setembre, octubre, 
novembre i desembre de 2017:

Nombre d’efectius

30.9.2017 31.10.2017 30.11.2017 31.12.2017

Serveis Centrals  

Àrees de Serveis Centrals 88 88 89 91

Delegacions Territorials  

Delegació Territorial a Barcelona 234 233 231 228

Delegació Territorial a Girona 40 39 39 39

Delegació Territorial a Lleida 41 41 41 41

Delegació Territorial a Tarragona 40 40 40 39

Oficines Territorials  

Oficina Territorial al Barcelonès Nord 30 31 31 31

Oficina Territorial a Figueres 8 8 8 8

Oficina Territorial a Granollers 14 14 14 14

Oficina Territorial a La Bisbal 

d’Empordà * 9 9 10 11

Oficina Territorial a La Seu d’Urgell 5 6 6 6

Oficina Territorial a Manresa 12 12 12 12

Oficina Territorial a Mataró 20 20 20 20

Oficina Territorial a Reus 18 19 19 19
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Nombre d’efectius

30.9.2017 31.10.2017 30.11.2017 31.12.2017

Oficina Territorial a Sabadell 20 20 20 20

Oficina Territorial a Sant Feliu de 

Llobregat 19 19 19 19

Oficina Territorial a Santa Coloma de 

Farners 9 9 9 9

Oficina Territorial a Terrassa 18 19 19 19

Oficina Territorial a Tortosa 7 9 9 9

Oficina Territorial a Vic 8 8 8 8

Oficina Territorial a Vilafranca del 

Penedès 19 20 20 20

Oficines de Serveis Tributaris  

Oficina de Serveis Tributaris a Berga 2 2 2 2

Oficina de Serveis Tributaris a 

Cervera 2 2 2 2

Oficina de Serveis Tributaris a 

Igualada 3 3 3 3

Oficina de Serveis Tributaris a 

L’hospitalet 5 5 5 6

Oficina de Serveis Tributaris a Móra 

d’Ebre 2 2 2 2

Oficina de Serveis Tributaris a Olot 2 2 3 2

Oficina de Serveis Tributaris a Ripoll 2 2 2 2

Oficina de Serveis Tributaris a 

Solsona 2 2 2 2

Oficina de Serveis Tributaris a Tremp 2 2 2 2

Oficina de Serveis Tributaris a Valls 1 2 2 2

Oficina de Serveis Tributaris al 

Vendrell 4 4 4 4

Oficina de Serveis Tributaris a Vielha 1 2 2 2

Oficina de Serveis Tributaris a 

Vilanova i la Geltrú 2 4 4 4

Total 689 698 699 698

* Fins a la data de l’obertura efectiva d’aquesta Oficina al mes de desembre, el personal de front office va des·
envolupar temporalment les seves tasques en dependències del Consell Comarcal del Baix Empordà, i la res·
ta, a l’Oficina Territorial de l’ATC a Santa Coloma de Farners

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
desenvolupament del Pla de millora dels jutjats i tribunals de 
Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament 
i del Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora dels 
jutjats adjudicats a l’empresa Everis BPO
314-00446/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00446/12 us in-
formo del següent:

El 31 de desembre de 2017 es varen acabar els treballs d’aquests plans.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici 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 en vuit jutjats escollits prèviament
314-00448/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00448/12 us in-
formo del següent:

L’Acord (32/2017) de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC), ratificat per l’Acord de la Comissió Permanent del Consell General 
del Poder Judicial (CGPJ), de data 27 de juliol de 2017, va aturar l’execució de les 
proves pilots previstes inicialment.

Arran d’aquest Acord, el Departament de Justícia var reformular els plans pilots 
aplicables a jutjats concrets i els va reconvertir en visites als jutjats de pau, eines de 
suport de control d’assumptes judicials i formacions del personal, a l’espera de po-
der consensuar amb el CGPJ la resta d’activitats previstes i poder-les desenvolupar 
en l’àmbit de col·laboració que es determini.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció de 
personal i la formació dels avaluadors de qualitat 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
314-00449/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00449/12 us in-
formo del següent: 

Les ofertes de treball del personal de l’Equip de Millora Contínua van ser pu-
blicades al Portal de l’Empleat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
ATRI i, també, a la intranet de l’Administració de Justícia: 

- Coordinador d’Avaluació i Millora Contínua (A27.1) en data 01/02/2017, anunci 
número JUS051-16, de l’ATRI

- 8 llocs de treball vacants de tècnic de qualitat (A/B 24, en data 01/02/2017, 
anunci número JUS054-17, a l’ATRI

- 4 llocs de treball de personal administratiu (C-13), en data 15/03/2017, anunci 
núm JUS117-17, a l’ATRI.

La formació impartida als treballadors seleccionats per a cobrir les places de tèc-
nics avaluadors i les dels administratius es va dur a terme el maig de 2017.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
d’alta complexitat
314-00450/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-00450/12, 
314-00451/12, 314-00452/12, 314-00453/12, 314-00454/12, 314-00455/12, 314-
00456/12, 314-00457/12, 314-00458/12, 314-00459/12, 314-00460/12, 314-00461/12, 
314-00462/12, 314-00463/12, 314-00464/12, 314-00465/12, 314-00466/12, 314-
00467/12, 314-00468/12, 314-00469/12, 314-00470/12 i 314-00471/12, us informo 
del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Atesa la sensibilitat de la informació requerida, la il·lustre diputada Jéssica Al-
biach Satorres podrà accedir a la informació demanada a la seu del Departament 
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d’Ensenyament, Via Augusta 202-226 (Barcelona) tot concertant prèviament dia i 
hora per a la visita amb la Oficina de Relacions Institucionals (93. 400.69.00).

El curs escolar 2017-2018 el nombre de centres de màxima complexitat s’ha in-
crementat en un total de 32 respecte al nombre d’aquests en el curs escolar 2016-
2017: 

Centres No complexitat màxima No complexitat alta

Escoles 222 200

Instituts 102 58

Instituts escola 9 6

Des del Departament d’Ensenyament cada dos o tres cursos escolars es fa un anà-
lisis de la diversitat dels centres educatius amb les dades obtingudes de l’aplicació 
d’indicadors socioeconòmics i professionals a les famílies de l’alumnat escolaritzat 
en els ensenyaments d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. També 
s’analitza la informació corresponent al continent de procedència de l’alumnat nou-
vingut.

En funció dels resultats obtinguts amb l’aplicació dels indicadors els centres edu-
catius es classifiquen per nivell de complexitat.

Als centres amb alta complexitat se’ls incrementen les dotacions de personal do-
cent seguint la relació següent: 

Escola Complexitat màxima Complexitat alta

1 línia / 9 grups 1 0.5

2 línies / 18 grups 2 1

3 línies / 27 grups 3 1.5

Institut Complexitat màxima Complexitat alta

8 grups 3 1.5

12 grups 3.5 2

16 grups 4 2

El Departament d’Ensenyament amb independència de la complexitats dels cen-
tres educatius, assigna dotacions de personal docent específiques per les aules d’aco-
llida seguint la relació següent: 

Nombre alumnes Dotacions

De 5 a 8 0.5

De 9 a 23 1

De 24 a 34 1.5

35 o més 2

El Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments, amb la col·laboració d’entitats 
i altres Departaments de la Generalitat, desenvolupen els Plans Educatius d’Entorn, 
una proposta educativa per donar resposta integrada i comunitària a les necessitats 
educatives de la nostra societat.

Els Plans Educatius d’Entorn s’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat edu-
cativa, però amb una especial sensibilitat amb el sectors socials més desafavorits. 
Actualment, el 98% dels centres educatius de màxima complexitat formen part d’un 
Pla Educatiu d’Entorn

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies han iniciat el programa «Instituts oberts per a tothom», adreçat a un total 
de 15 instituts de màxima complexitat, ubicats en barris de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’incrementar de la taxa de graduació en educació secun-
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dària obligatòria de l’alumnat mitjançant accions comunitàries i vinculades amb el 
lleure i l’esport.

El projecte consisteix en: 
- Formar dinamitzadors del temps de lleure educatiu amb competències en lleu-

re, esport, reforç escolar, interculturalitat i gestió de projectes.
- Contractar aquests dinamitzadors amb l’encàrrec de gestionar el temps educa-

tiu no lectiu als instituts, d’acord amb el projecte educatiu del propi centre i amb els 
plans educatius d’entorn.

El Departament d’Ensenyament, el Consorci per a la Normalització Lingüística i 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, disposen d’una oferta de tallers 
que tenen com a objectius la promoció, la millora de l’aprenentatge, l’ús de la llen-
gua catalana dels pares i mares de l’alumnat nouvingut o d’origen estranger; impul-
sar la implicació de les famílies en el seguiment acadèmic i educatiu dels infants; la 
participació en la vida dels centres i de l’entorn escolar, i el reforç de la convivència 
i la cohesió social.

Barcelona, 27 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
d’alta complexitat
314-00451/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
en escoles d’alta complexitat
314-00452/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
en instituts d’alta complexitat
314-00453/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
determinar si un centre educatiu és d’alta complexitat
314-00454/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
s’apliquen als centres educatius d’alta complexitat
314-00455/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que 
tenen centres educatius d’alta complexitat
314-00456/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb 
què es renova la qualificació d’un centre educatiu com a centre d’alta 
complexitat
314-00457/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
transversals amb altres departaments pel que fa als centres 
educatius d’alta complexitat
314-00458/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels 
centres educatius d’alta complexitat
314-00459/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives 
a la vinculació entre els centres educatius d’alta complexitat i 
l’abandonament o el fracàs escolar
314-00460/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de 
les proves de competències bàsiques dels centres educatius d’alta 
complexitat
314-00461/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-
alumne a les escoles d’alta complexitat
314-00462/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-
alumne als instituts d’alta complexitat
314-00463/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts específics 
per a sortides i colònies per als alumnes dels centres d’alta 
complexitat
314-00464/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts específics 
per a activitats extraescolars per als alumnes dels centres d’alta 
complexitat
314-00465/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
llibres de text per als centres d’alta complexitat
314-00466/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
llibres de text per als centres que no són d’alta complexitat
314-00467/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius d’alta complexitat situats en mòduls prefabricats
314-00468/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.
Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes dels centres educatius d’alta complexitat que rep beques 
de menjador
314-00469/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius d’alta complexitat que participen al programa 
Escola Nova 21
314-00470/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
específics per a persones nouvingudes de què disposen els centres 
educatius d’alta complexitat
314-00471/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00450/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Arabell, de Lleida (Segrià)
314-00476/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-00476/12, 
314-00477/12, 314-00478/12, 314-00479/12, 314-00480/12, 314-00481/12, 314-
00482/12, 314-00483/12, 314-00484/12, 314-00485/12, 314-00486/12, 314-
00487/12, 314-00488/12, 314-00489/12 i 314-00490/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 
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conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El centre educatiu Arabell, de Lleida (codi 25005703) té concertada l’educació 
Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, l’educació primària fins al curs 2019-
2020, i l’educació secundària obligatòria fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu Bell-lloc del Pla, de Girona, (codi 17001590) té concertada 
l’educació Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, l’educació primària fins al 
curs 2019-2020, l’educació secundària obligatòria fins al curs 2021-2022, i el Batxi-
llerat fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu Les Alzines, de Girona, (codi 17001413) té concertada l’edu-
cació Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, l’educació primària fins al curs 
2019-2020, i l’educació secundària obligatòria fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu Aura, de Reus (codi 43005820) té concertada té concertada 
l’educació Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, l’educació primària fins al 
curs 2019-2020, i l’educació secundària obligatòria fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu Turó, de Constantí (codi 43000937) té concertada l’educa-
ció primària fins al curs 2019-2020, i l’educació secundària obligatòria fins al curs 
2021-2022.

El centre educatiu Canigó, de Barcelona (codi 08003993) té concertada l’educa-
ció Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, l’educació primària fins al curs 
2019-2020, i l’educació secundària obligatòria fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu Montclar-Mestral, de Jorba (codi 08040266) té concertada 
l’educació Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, l’educació primària fins al 
curs 2019-2020, i l’educació secundària obligatòria fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu Pineda, de L’Hospitalet del Llobregat (codi 08018901) té con-
certada l’educació primària fins al curs 2019-2020, i l’educació secundària obligatò-
ria fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu Xaloc, de L’Hospitalet de Llobregat, (codi 08018561) té con-
certada l’educació Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, l’educació primària 
fins al curs 2019-2020, i l’educació secundària obligatòria fins al curs 2021-2022, i 
els ensenyaments postobligatoris (batxillerat, cicles formatius de grau mig i cicles 
formatius de grau superior) fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu La Vall, de Sabadell (codi 08024731) té concertada l’educació 
Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, l’educació primària fins al curs 2019-
2020, i l’educació secundària obligatòria fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu La Farga, de Sant Cugat del Vallès (codi 08025885) té con-
certada l’educació Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, l’educació primària 
fins al curs 2019-2020, i l’educació secundària obligatòria fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu Viaró, de Sant Cugat del Vallès (codi 08026041) té concertada 
l’educació Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, l’educació primària fins al 
curs 2019-2020, i l’educació secundària obligatòria fins al curs 2021-2022.

El centre educatiu Airina, de Terrassa (codi 08029601) té concertada l’educa-
ció Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022, i l’educació primària fins al curs 
2019-2020.

El centre educatiu Avantis, de L’Hospitalet de Llobregat (codi 08063485) té con-
certada l’Educació Infantil de segon cicle fins al curs 2021-2022.

Barcelona, 30 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Bell-lloc del Pla, de Girona
314-00477/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Les Alzines, de Girona
314-00478/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Aura, de Reus (Baix Camp)
314-00479/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Turó, de Constantí (Tarragonès)
314-00480/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Canigó, de Barcelona
314-00481/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Mestral, de Jorba (Anoia)
314-00482/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Montclar, de Jorba (Anoia)
314-00483/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Pineda, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
314-00484/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
314-00485/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola La Vall, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-00486/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola La Farga, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
314-00487/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Viaró, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
314-00488/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Airina, de Terrassa (Vallès 
Occidental)
314-00489/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del concert educatiu amb l’Escola Avantis, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
314-00490/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00476/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
comprar l’Hospital General de Catalunya
314-00511/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00511/12 us in-
formo del següent: 

Durant el període novembre 2016 i juny 2017, es van realitzar tres reunions entre 
els tècnics de Fresenius i del Departament de Salut amb la finalitat d’intercanviar 
la informació d’activitat i elements estructurals de l’Hospital General de Catalunya. 
Posteriorment, es va acordar la realització de tres tipus d’auditories (econòmicofi-
nancera, infraestructura i tecnològica) com a elements imprescindibles per analitzar 
la situació i valorar la viabilitat de la compra del centre.

Aquestes tres auditories, indispensables, no es van poder dur a terme donat el 
context i la intervenció de l’Estat amb l’article 155.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió 
sexual o violència de gènere que s’han col·locat durant el 2016 i el 
2017
314-00585/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00585/12 us in-
formo del següent:

Hi ha hagut dos casos en què, per indicació del Jutjat, s’ha instal·lat una polsera 
amb control GPS a condemnats per delictes d’agressió sexual que ja havien complert 
la pena. Ambdós a la província de Barcelona.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual o 
violència de gènere que duien braçalets GPS de control
314-00588/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00588/12 us in-
formo del següent:

S’ha produït un cas de reincidència en persones a qui s’havia col·locat una polsera 
GPS, condemnades per agressió sexual o per violència de gènere.

Aquests dispositius no poden impedir que el portador cometi un delicte en qual-
sevol moment. Per tant, les veritables causes de la reincidència són les variables de 
risc que presenta l’individu i la seva voluntat de tornar a delinquir quan està en lli-
bertat. Les polseres de seguiment mitjançant GPS serveixen per controlar els espais 
per on es desplaça la persona, però no per impossibilitar que infringeixi la llei, que 
cometi un delicte o que reincideixi en l’activitat que el va dur a la presó.

La Direcció General de Serveis Penitenciaris no te un programa de control per 
GPS de condemnats per delictes d’agressió sexual i/o violència de gènere que ja han 
complert la seva pena privativa de llibertat. De fet, els dos únics casos en els quals 
s’ha aplicat aquest control han estat a requeriment del jutge, en aquest cas l’Audièn-
cia Provincial de Barcelona, que va dictar provisió sobre el control electrònic de la 
llibertat vigilada, malgrat que la Direcció General de Serveis Penitenciaris va posar 
en coneixement d’aquest òrgan judicial que aquest assumpte no era de la seva com-
petència, acompanyem l’escrit a aquesta resposta.

En aquest sentit, us fem saber que els usuaris del control telemàtic que porta a 
terme la Direcció General de Serveis Penitenciaris són únicament interns en tercer 
grau, en aplicació de l’article 86.4 del Reglament Penitenciari.

En aquests casos, s’instal·la un transmissor al turmell de l’intern i un equip re-
ceptor al seu domicili. Mitjançant un programa telemàtic, es controla que l’intern 
compleixi la permanència de 8 hores al seu domicili en l’horari que indiqui el seu 
Programa Individual de Tractament. Aquests equips només controlen presència i 
absència de l’intern al domicili.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a desbloquejar la situació de col·lapse dels jutjats  
de primera instància de província
314-00724/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00724/12 us in-
formo del següent:
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Les mesures adoptades en qüestió de mitjans personals són:

a) Personal de reforç

Població Órgan judicial Cos Inici reforç

Última 

renovació Fi reforç

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) AJ 03/07/17 19/12/17 18/06/2018

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) AJ 03/04/18 30/09/2018

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) AJ 03/04/18 30/09/2018

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) GPA 19/06/17 19/12/17 18/06/2018

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) TPA 19/06/17 19/12/17 18/06/2018

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) TPA 04/09/17 01/01/18 30/06/2018

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) TPA 04/09/17 01/01/18 30/06/2018

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) TPA 22/01/18 30/06/2018

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) TPA 22/01/18 30/06/2018

Girona 1a Instància núm. 3 GPA 01/11/17 01/01/18 30/06/2018

Girona 1a Instància núm. 3 TPA 09/04/18 09/10/2018

Tarragona 1a Instància núm. 8 GPA 09/04/18 30/09/2018

Tarragona 1a Instància núm. 8 TPA

Nomenament 

imminent 

a partir del 

23/07/2018

Nomenament 

demorat a 

petició del 

jutjat

 

b) Prolongacions de jornada

Població Órgan judicial Cos Inici reforç

Última 

renovació Fi reforç

Barcelona 1a Instància núm. 50 TPA 03/05/16 01/04/18 30/06/18

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) GPA 01/09/17 01/06/18 30/11/18

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) TPA 01/09/17 01/06/18 30/11/18

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) TPA 01/03/18 01/06/18 30/11/18

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) TPA 01/03/18 01/06/18 30/11/18

Barcelona 1a Instància núm. 50 (BIS) TPA 01/06/18 30/11/18*

Girona 1a Instància núm. 3 TPA 01/11/17 01/02/18 31/10/18

Girona 1a Instància núm. 3 GPA 01/11/17 01/02/18 31/10/18

Tarragona 1a Instància núm. 8 TPA 01/09/17 01/03/18 30/11/18

Tarragona 1a Instància núm. 8 TPA 01/09/17 01/03/18 30/11/18
 
(*) Aquesta prolongació de jornada nova, correspon a un altre del Jutjat de primera instància 50, les funcionàries 
del qual, les feien des del 19 de febrer de 2018 fins al 18 demaig de 2018, i no han volgut renovar·la. Han sol·lici·
tat que les facin funcionàries del Jutjat de primera instància 50 (bis).
_____________

AJ auxili judicial

GPA gestió processal i administrativa

TPA tramitació processal i administrativa

Barcelona, 23 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb Abertis per a aplicar mesures de bonificació als vehicles 
pesants a la carretera C-33
314-00733/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00733/12 us in-
formo del següent: 

Aquesta pregunta parlamentària té per objecte reclamar un sistema de descomp-
tes per als vehicles pesants a la Ronda de Granollers. Aquest recorregut es troba in-
tegrat en l’autopista AP-7 Montmeló-Granollers, de titularitat de l’Estat, i no la C-33 
com erròniament s’esmenta.

Per aquest motiu, considerem que l’administració responsable i competent per 
atendre aquesta sol·licitud i aprovar els corresponents descomptes és l’Administració 
General de l’Estat, a qui s’hauria d’adreçar aquesta petició.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació 
relativa a les línies elèctriques amb conductors desprotegits en 
zones de protecció d’ocells
314-00745/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00745/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00746/12 a 314-
00750/12 i la 314-00752/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els anys 2012 i 2013 va publicar 
les resolucions següents: 

– Resolució AAM/1216/2012, d’11 de juny, per la qual es determinen les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques esta-
blertes en el Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures 
per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques 
d’alta tensió.

– Resolució AAM/1061/2013, de 23 d’abril, per la qual es revisen les fases 
d’acord amb les quals s’han de corregir les línies elèctriques aèries d’alta tensió que 
no s’ajusten a les prescripcions tècniques que disposa el Reial decret 1432/2008, 



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 143 

de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra  
la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, i es deixa sense efecte la 
Resolució AAM/1216/2012, d’11 de juny.

Aquesta informació va ser lliurada mitjançant escrit adreçat al Sr. Antoni Pele-
grin, Fiscal Delegat de Medi Ambient i Urbanisme de Catalunya, Fiscalia Provincial  
de Barcelona, amb data 28 de març de 2018.

Amb data 4 d’agost de 2014, es va enviar un escrit a Endesa, propietària de més 
del 90% dels suports perillosos, reclamant la correcció urgent d’almenys els 483 
suports més perillosos mentre el Ministeri no aprovés el finançament previst al RD 
1432/2008.

Així mateix, es va enviar un segon escrit amb data 25 d’abril de 2016 a la  mateixa 
companyia demanant informació sobre quins d’aquells suports havien estat corre-
gits, actualitzant el llistat (que va passar de 483 a 529 suports prioritaris), i insistint 
en la petició de correcció urgent d’aquells suports relacionats que no haguessin estat 
corregits.

La companyia va respondre amb la proposta d’un conveni de cofinançament, 
comprometent-se a aportar el 60% del cost de les correccions, tal com havia realit-
zat amb governs d’altres comunitats autònomes (Aragó i Andalusia). Durant l’any 
2017 s’ha estat treballant en la redacció d’aquest conveni de col·laboració. Un cop 
valorada jurídica i administrativament aquesta proposta, actualment s’està treba-
llant en l’atorgament d’una subvenció per finançar el 40% del cost de la correcció 
d’aquests suports, i no només a aquesta empresa elèctrica (Endesa) sinó ampliar 
l’abast de la subvenció a totes les companyies elèctriques que tenen suports inven-
tariats com a molt perillosos (establerts a la Resolució AAM/1061/2013), malgrat 
que comparativament amb Endesa siguin molt pocs. A tal efecte, ja s’han iniciat els 
contactes amb aquestes altres companyies. L’objectiu és que en els propers mesos es 
puguin tramitar les subvencions que s’hagin pogut acordar amb aquestes condicions 
i d’altres (com ara renunciar a d’altres subvencions estatals pel mateix concepte) que 
s’estableixin per resoldre aquesta situació.

Pel que fa al nombre d’accidents detectats per electrocució d’aus en els darrers 3 
anys han estat els següents: 

Any
Accidents per 

electrocució

2015 139

2016 88

2017 79

Així mateix, existeix un inventari de les aus protegides mortes en electrocucions 
per les línies elèctriques. Va ser comunicat amb data de 8 d’agost de 2012 a totes les 
companyies. També es va comunicar a Endesa en els escrits esmentats de 4 d’agost 
de 2014 i 25 d’abril de 2016 a Endesa.

Pel que fa a les actuacions realitzades per les companyies, les companyies Elec-
tra del Cardener i Estebanell Energia han corregit els 2 suports perillosos que els 
havíem comunicat (un per empresa). Endesa ens va comunicar l’any 2014 la correc-
ció de 53 suports dels 483 relacionats amb l’escrit de data 4 d’agost de 2014. Actu-
alment, tenim constància de la correcció de 68 suports.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a la 
fiscalia de la documentació relativa a les línies elèctriques amb 
conductors desprotegits en zones de protecció d’ocells
314-00746/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00745/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments per 
a millorar les torres de les línies elèctriques en zones de protecció 
d’ocells
314-00747/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00745/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells 
electrocutats els darrers tres anys
314-00748/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00745/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells 
protegits morts per electrocució en línies elèctriques
314-00749/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00745/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en 
les línies elèctriques per a evitar la mort d’ocells protegits
314-00750/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00745/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis amb  
les companyies elèctriques per a evitar l’electrocució d’ocells
314-00752/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00745/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya arran  
del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00756/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00756/12 a 
314-00765/12 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.

Durant l’any 2017 es van notificar 24 casos de tuberculosi (TB) a la Comarca 
d’Osona (14,4 casos per cada 100.000 habitants). D’aquests casos, 12 han estat casos 
de tuberculosi pulmonar.

Els darrers 10 anys (període 2008-2017), el nombre de casos a la Comarca 
d’Osona va oscil·lar entre 31 casos l’any 2010 i 12 casos l’any 2013, oscil·lant la taxa 
d’incidència entre 20,7 casos per cada 100.000 habitants i 7,7 casos per 100.000 ha-
bitants respectivament. En més de la meitat d’aquests deu anys, la taxa d’incidència 
a la comarca d’Osona ha estat inferior a la mitjana de Catalunya.

El mes de gener de 2018, es van detectar tres casos de tuberculosi pulmonar a la 
comarca d’Osona en persones que treballen a l’àrea càrnica de Santa Eugènica de 
Berga. El primer es va diagnosticar a l’àrea bàsica de salut (ABS), el segon arran  
de l’estudi dels seus contactes convivents d’aquest primer cas i el tercer en l’estudi 
dels contactes laborals d’aquests dos casos inicials.

En el marc de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, les mesures 
de prevenció i control del brot es van dur a terme coordinadament entre el Servei de 
Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya 



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 146

Central (SVRESPCC) i el Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Progra-
mes Específics de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències 
de Salut Pública.

Les mesures van incloure: 
– Aïllament i tractament dels malalts.
– Estudi de contactes dels cohabitants.
– Estudi de contactes laboral.
– Seguiment de tots els contactes amb infecció tuberculosa latent durant 2 anys.
Pel que fa a les accions de comunicació és important aclarir que només els ma-

lalts amb tuberculosi pulmonar bacil·lífera poden transmetre la malaltia. Així, els 
familiars i persones de l’entorn dels contactes estudiats no tenen cap risc de patir la 
malaltia.

Es va fer una sessió informativa per part de tècnics del SVRESPCC en les tres 
ocasions que es va estudiar un grup de treballadors.

En aquestes sessions informatives es va explicar què és la malaltia, les diferèn-
cies entre infecció i malaltia, les proves diagnòstiques indicades (prova de la tuber-
culina i radiografia de tòrax), i es va deixar un espai per a preguntes.

Un cop es disposava de la lectura de la prova de la tuberculina (72 hores), els 
tècnics del SVRESPCC van tornar a l’empresa i van explicar individualment la in-
terpretació del resultat i aquells pacients amb la prova de la tuberculina positiva, in-
fectats però no malalts, van ser derivats al servei de radiologia.

El seguiment que es va realitzar a l’empresa va consistir principalment en l’es-
tudi dels contactes laborals dels casos que van estar amb els malalts 1 hora o més 
diària a 1 metre de distància. Aquest estudi es var realitzar amb un cribratge de la 
infecció tuberculosa i una radiografia de tòrax. Als contactes amb una prova nega-
tiva d’infecció tuberculosa, se’ls va tornar a repetir aquesta prova a les 12 setmanes.

Així mateix, es va fer el seguiment dels 6 contactes infectats que convivien amb 
els dos casos inicials de TB. Aquest seguiment consisteix en el seguiment clínic del 
tractament indicat.

A tots els contactes diagnosticats d’infecció tuberculosa latent (ITL), se’ls farà 
un control radiològic bianual durant els dos primers anys així com seguiment clínic. 
Des del SVRESPCC sel’s va informar individualment amb l’objectiu d’explicar-los 
el seguiment que se’ls farà. Aquest seguiment és una acció coordinada entre l’aten-
ció primària (AP), l’Hospital Universitari de Vic (HUV) i el SVRESPCC.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de tuberculosi que s’han registrat a Osona
314-00757/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00756/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
tuberculosi detectats a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga
314-00758/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment 
de l’empresa d’Osona on s’han detectat els casos de tuberculosi 
pulmonar
314-00759/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones a qui s’està fent un seguiment per cohabitació amb malalts 
de tuberculosi pulmonar a Osona
314-00760/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades pel Servei de Vigilància Epidemiològica de la Catalunya 
Central arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00761/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00756/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades pel Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i 
Programes Específics de la Sub-direcció General de Vigilància  
arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00762/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
comunicació adoptades a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga 
per a informar sobre el brot de tuberculosi pulmonar
314-00763/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls 
epidemiològics que es fan arran del brot de tuberculosi pulmonar 
detectat a Osona
314-00764/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de 
control sobre el brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
314-00765/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00756/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació  
a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut dels dispositius 
de monitoratge continu de glucosa per a persones amb diabetis de 
tipus 1
314-00766/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00766/12 a 
314-00768/12 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assump-
te i, per con-següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El programa de monitoratge continu de glucosa va entrar en vigor l’1 de juliol de 
2018, quatre mesos després del seu anunci oficial. Aquest temps va ser necessari per 
a la preparació del programa per part dels diferent agents implicats en el projecte.

El Servei Català de la Salut CatSalut (CatSalut) va elaborar el Protocol d’accés 
al monitoratge continu de glucosa conjuntament amb experts clínics dels principals 
serveis d’endocrinologia de Catalunya. Aquest Protocol està publicat al lloc web del 
CatSalut, disponible a l’enllaç següent: http://catsalut.gencat.cat/web/.content/mini-
site/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/any_2018/protocol_
acces_monitoratge_continu_glucosa.pdf.

El CatSalut ha fet arribar oficialment als professionals sanitaris el Protocol d’ac-
cés al monitoratge continu de glucosa, així com tota la informació referent a la seva 
operativització en cadascun dels seus centres sanitaris. Els criteris clínics d’inclusió 
que han de seguir els professionals sanitaris es troben recollits a l’esmentat Protocol.

Barcelona, 31 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada als metges de la incorporació a la cartera de serveis del 
Servei Català de la Salut dels dispositius de monitoratge continu  
de glucosa per a persones amb diabetis de tipus 1
314-00767/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00766/12.

http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/any_2018/protocol_acces_monitoratge_continu_glucosa.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/any_2018/protocol_acces_monitoratge_continu_glucosa.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/any_2018/protocol_acces_monitoratge_continu_glucosa.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris dels 
metges per a receptar dispositius de monitoratge continu de glucosa 
a persones amb diabetis de tipus 1
314-00768/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00766/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència a cada comarca
314-00804/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00804/11, conjuntament amb la de número de tramitació 314-00805/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que el nombre de menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la  
Infància i l’Adolescència (DGAIA) en cadascuna de les comarques el trobareu a  
la taula següent: 

Comarca origen de l’Expedient

Nombre infants i adolescents 

tutelats

Alt Camp 42

Alt Empordà 133

Alt Penedès 101

Alt Urgell 23

Alta Ribagorça 3

Anoia 108

Bages 130

Baix Camp 155

Baix Ebre 94

Baix Empordà 58

Baix Llobregat 510

Baix Penedès 95

Barcelonès 2890

Berguedà 20

Cerdanya 10

Conca de Barberà 11
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Comarca origen de l’Expedient

Nombre infants i adolescents 

tutelats

Garraf 101

Garrigues 18

Garrotxa 16

Gironès 278

Maresme 252

Montsià 95

Noguera 24

Osona 102

Pallars Jussà 10

Pallars Sobirà 4

Pla d’Urgell 25

Pla de l’Estany 12

Priorat 3

Ribera d’Ebre 21

Ripollès 8

Segarra 15

Segrià 229

Selva 134

Solsonès 5

Tarragonès 257

Terra Alta 5

Urgell 28

Val d’Aran 8

Vallès Occidental 558

Vallès Oriental 144

Total 6.735

Per altra banda, a la taula següent trobareu el nombre de places dels centres resi-
dencials d’acció educativa de cada comarca 

Comarca del Recurs (CRAE)

Número de places 

contractades

Alt Empordà 16

Alt Penedès 36

Alt Urgell 10

Anoia 34

Bages 43

Baix Camp 76

Baix Ebre 34

Baix Empordà 12

Baix Llobregat 178

Baix Penedès 20

Barcelonès 510

Berguedà 16

Garraf 9
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Comarca del Recurs (CRAE)

Número de places 

contractades

Garrigues 20

Garrotxa 12

Gironès 124

Maresme 112

Montsià 10

Osona 76

Pallars Jussà 10

Pla d’Urgell 24

Pla de l’Estany 10

Segrià 112

Selva 20

Tarragonès 75

Vallès Occidental 147

Vallès Oriental 164

Total 1910

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
en els centres residencials d’acció educativa a cada comarca
314-00805/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00804/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de l’àmbit penitenciari de més de cinquanta anys
314-00807/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00807/12 us in-
formo del següent:

Actualment hi ha 343 treballadors de més de cinquanta anys en l’àmbit de trac-
tament.

Pel que fa l’àmbit de la vigilància, hi ha 1.442 treballadors de més de cinquanta 
anys.
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Desglossat per centres penitenciaris, les dades són les següents: 

Centre penitenciari

Treballadors de 

més de 50 anys

Brians 1

· Àrea de rehabilitació 27

· Règim interior 202

Brians 2

· Àrea de rehabilitació 39

· Règim interior 155

Dones Barcelona

· Àrea de rehabilitació 28

· Règim interior 101

Joves

· Àrea de rehabilitació 15

· Règim interior 128

Lledoners 

· Àrea de rehabilitació 11

· Règim interior 79

Mas d’Enric

· Àrea de rehabilitació 13

· Règim interior 150

Obert 2 de Barcelona

· Àrea de rehabilitació 25

· Règim interior 33

Obert de Girona

· Àrea de rehabilitació 6

· Règim interior 25

Obert de Lleida

· Àrea de rehabilitació 10

· Règim interior 16

Obert de Tarragona

· Àrea de rehabilitació 6

· Règim interior 25

Ponent

· Àrea de rehabilitació 26

· Règim interior 213

Puig de les Basses

· Àrea de rehabilitació 19

· Règim interior 92

Quatre Camins

· Àrea de rehabilitació 39

· Règim interior 188

Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa

· Règim interior 35

Serveis socials àmbit penal a Barcelona · CP Joves

· Àrea de rehabilitació 1

Serveis socials àmbit penal a Barcelona · CP Brians 1

· Àrea de rehabilitació 2

Serveis socials àmbit penal a Barcelona · CP Brians 2

· Àrea de rehabilitació 5

Serveis socials àmbit penal a Barcelona · Lledoners

· Àrea de rehabilitació 0
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Centre penitenciari

Treballadors de 

més de 50 anys

Serveis socials àmbit penal a Barcelona · CP Quatre Camins

· Àrea de rehabilitació 6

Serveis socials àmbit penal a Girona · CP Puig de les Basses

· Àrea de rehabilitació 3

Serveis socials àmbit penal a Tarragona · CP Mas d’Enric

· Àrea de rehabilitació 5

Serveis socials en l’àmbit penal a Barcelona

· Àrea de rehabilitació 35

Serveis socials en l’àmbit penal a Girona

· Àrea de rehabilitació 4

Serveis socials àmbit penal en l’àmbit penal a Lleida

· Àrea de rehabilitació 12

Serveis socials àmbit penal en l’àmbit penal a Tarragona

· Àrea de rehabilitació 5

Barcelona, 23 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients pendents de tramitar a cada jutjat
314-00808/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00808/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia, per dur a terme la planificació de les seves actua-
cions en l’àmbit de l’Administració de justícia, recorre a les dades estadístiques so-
bre les actuacions judicials que proporciona el Consell General del Poder Judicial 
(CGPJ). Aquestes dades són públiques per a qualsevol ciutadà.

Les estadístiques del CGPJ es nodreixen de les dades que proporciona cada òr-
gan judicial i estan presentades de manera que permeten diferents nivells de recerca 
i agrupacions de dades. Relacionem les pàgines web on es poden obtenir aquestes 
dades que, com ja hem dit, són d’accés públic.

Activitat dels òrgans judicials:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadisti-

ca-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Infor-
mes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/

Bases de dades de l’estadística judicial (PC_AXIS)
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Base-de-da-

tos-de-la-estadistica-judicial--PC-AXIS-/
Portal del Punt neutre judicial:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/e-Justicia/Servicios-informaticos/

Punto-Neutro-Judicial/

Barcelona, 23 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Base-de-datos-de-la-estadistica-judicial--PC-AXIS-/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Base-de-datos-de-la-estadistica-judicial--PC-AXIS-/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de personal 
per expedients tramitats a cada jutjat
314-00809/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00809/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia, per dur a terme la planificació de les seves actua-
cions en l’àmbit de l’Administració de justícia, recorre a les dades estadístiques so-
bre les actuacions judicials que proporciona el Consell General del Poder Judicial 
(CGPJ). Aquestes dades són públiques per a qualsevol ciutadà.

Les estadístiques del CGPJ es nodreixen de les dades que proporciona cada òr-
gan judicial i estan presentades de manera que permeten diferents nivells de recerca 
i agrupacions de dades sobre el nombre d’expedients ingressats, resolts i pendents. 
En l’estadística judicial del CGPJ també hi figuren les dades sobre la plantilla orgà-
nica de funcionaris al servei de l’Administració de justícia de cada òrgan judicial, 
que aprova el Ministeri de Justícia. Relacionem les pàgines web on es poden obtenir 
aquestes dades que, com ja hem dit, són d’accés públic. Per tant, doncs, es pot fer la 
recerca per obtenir les diferents ratios.

Activitat dels òrgans judicials:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadisti-

ca-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Infor-
mes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/

Bases de dades de l’estadística judicial (PC_AXIS)
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Base-de-da-

tos-de-la-estadistica-judicial--PC-AXIS-/
Portal del Punt neutre judicial:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/e-Justicia/Servicios-informaticos/

Punto-Neutro-Judicial/

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de 
transport per als treballadors de la presó Model que s’han de 
traslladar a altres centres penitenciaris
314-00813/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00813/12 us in-
formo del següent:

El servei de transport del personal als centres penitenciaris Brians 1 i Brians 2, 
Joves i Quatre Camins, Puig de les Basses i Mas d’Enric es va haver de suspendre 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Base-de-datos-de-la-estadistica-judicial--PC-AXIS-/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Base-de-datos-de-la-estadistica-judicial--PC-AXIS-/
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l’1 de gener de 2018, i no es va poder reemprendre fins a l’adjudicació dels contrac-
tes que s’estaven tramitant.

Els nous contractes per a la prestació del servei de transport del personal ja han 
estat adjudicats i la seva execució s’ha iniciat l’1 de juliol de 2018.

Servei de transport als funcionaris dels CP Brians 1, Brians 2, Joves i Quatre 
Camins. GEEC JU-2018-5 amb dos lots:

Lot 1: CP Brians 1 i Brians 2
Lot 2: CP Joves i Quatre Camins
Tots dos lots han estat adjudicats a Autocars Calella.
Mitjançant aquest enllaç al perfil del contractant, es pot accedir a la publicació 

de l’adjudicació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?id-

Doc=32090402&lawType=2&reqCode=viewPcan&idCap=202266&
En període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2018, per com-

pensar la suspensió temporal del servei de transport de personal, el Departament 
de Justícia va autoritzar l’abonament dels títols de transport a les persones que es 
desplacessin des de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1, Brians 2, Joves i 
Quatre Camins en transport públic col·lectiu de viatgers.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari Dependent de 
la Mesa Sectorial del Personal de l’Administració i Tècnic, relatiu a 
les condicions a aplicar en els trasllats de dependències de l’àmbit 
penitenciari
314-00816/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00816/12 us in-
formo del següent:

Els punts que afecten més concretament a les condicions dels trasllats de depen-
dències dels treballadors dels serveis penitenciaris, del «Pacte del Grup de Treball 
del Personal Penitenciari dependent de la Mesa Sectorial del Personal de l’Adminis-
tració i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de dependències de 
l’àmbit penitenciari» (en endavant, Pacte). Són el segon, el tercer, el quart i el cin-
què. Seguidament, n’analitzem el grau de compliment:

Punt segon del Pacte:
Amb caràcter previ a l’aplicació dels eventuals trasllats forçosos del personal 

que es puguin derivar dels trasllats de dependències esmentats al punt 1r i d’acord 
amb la normativa vigent, es convocaran concursos limitats adreçats al personal 
funcionari amb destinació definitiva al centre penitenciari que es trasllada per a la 
provisió dels llocs de treball del nou centre obert que s’obri a la mateixa localitat 
del centre que es trasllada.

En compliment d’aquest punt, s’han convocat els concursos limitats següents:
– Resolució JUS/2705/2008, de 3 de setembre, de convocatòria de concurs gene-

ral de mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats del Centre Peni-

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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tenciari de Joves de Barcelona per a la provisió de diversos llocs de treball al Centre 
Penitenciari Obert 2 de Barcelona (convocatòria de provisió núm. JU/CP005/08). 
DOGC Núm. 5211 - 8.9.2008.

– Resolució JUS/2704/2008, de 3 de setembre, de convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats del 
Centre Penitenciari de Joves de Barcelona per a la provisió de diversos llocs 
de  comandament del Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona (convocatòria de 
provisió núm. JU/CP006/08). (Correcció d’errades en el DOGC núm. 5220, pàg. 
69811, de 22.9.2008 i en el DOGC núm. 5266, pàg. 86923, de 26.11.2008). DOGC 
Núm. 5211 - 8.9.2008.

– Resolució JUS/4176/2010, de 20 de desembre, de convocatòria de concurs ge-
neral de mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats del Centre Peni-
tenciari de Girona per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d’especialistes 
de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (convocatòria de pro-
visió núm. JU/CP011/2010). DOGC Núm. 5789 - 4.1.2011.

– Resolució JUS/1882/2011, de 25 de juliol, de convocatòria de concurs específic 
de mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats del Centre Penitencia-
ri de Girona per a la provisió de 8 llocs de treball de coordinador/a de Règim Interi-
or de Medi Obert del Centre Penitenciari Obert de Girona (convocatòria de provisió 
núm. JU/CP001/2011). DOGC Núm. 5931 - 29.7.2011.

– Resolució JUS/1883/2011, de 25 de juliol, de convocatòria de concurs específic 
de mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats del Centre Penitencia-
ri de Girona per a la provisió d’un lloc singular de cap de la Unitat de Suport Admi-
nistratiu als Equips Directius del Centre Penitenciari Obert de Girona (convocatòria 
de provisió núm. JU/CP002/2011). DOGC Núm. 5931 - 29.7.2011

– Resolució JUS/703/2015, d’1 d’abril, de convocatòria de concurs general de 
mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats del Centre Penitencia-
ri de Tarragona per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de 
la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, del Centre Penitenciari 
Obert de Tarragona (convocatòria de provisió núm. JU/CP001/2015). DOGC Núm. 
6852 - 16.4.2015

– Resolució JUS/762/2015, de 8 d’abril, de convocatòria del concurs específic de 
mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats del Centre Penitenciari 
de Tarragona per a la provisió de 6 llocs de treball de coordinador/a de Règim In-
terior de Medi Obert del Centre Penitenciari Obert de Tarragona (convocatòria de 
provisió núm. JU/CP002/2015). DOGC Núm. 6856 - 22.4.2015.

Punt tercer del Pacte:
En cas que el trasllat forçós impliqui canvi de localitat, l’Administració facilita-

rà un mitjà de transport col·lectiu entre la localitat del centre objecte de trasllat i la 
localitat al que aquest és traslladat.

En compliment d’aquest punt, el Departament de Justícia presta un servei de 
transpor de personal des de Barcelona als centres penitenciaris (CP) Brians 1 i Bri-
ans 2, Joves i Quatre Camins, des de Girona al CP Puig de les Basses i des de Tar-
ragona al CP Mas d’Enric. En relació amb aquest punt i amb el tancament del CP 
d’Homes de Barcelona, el Departament de Justícia ha dimensionat la capacitat del 
servei de transport de personal als CP Brians 1 i Brians 2, Joves i Quatre Camins 
i n’ha incrementat el nombre de parades urbanes a Barcelona amb l’objectiu de fo-
mentar-ne la utilització i facilitar la interconnexió amb els serveis de transport pú-
blic.

Punt quart del Pacte:
Les convocatòries de concursos generals contemplaran la prioritat de retorn a la 

localitat d’origen, per una vegada, per al personal que hagi estat traslladat forço-
sament amb canvi de localitat d’acord amb el punt 6.3. de l’Acord de la Mesa secto-
rial de negociació del personal d’administració i tècnic, entre l’Administració de la 
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Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals representatives del personal 
funcionari penitenciari en relació amb les seves condicions de treball per al període 
2003-2005.

Per donar compliment a aquest punt, s’ha convocat aquest concurs:
– Resolució JUS/1456/2010, de 27 d’abril, de convocatòria de concurs general de 

mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats del Centre Penitenciari 
de Joves per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de la Ge-
neralitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris a la localitat de Barcelona (con-
vocatòria de provisió núm. JU/CP001/2010). (Correcció d’errada en el DOGC núm. 
5638, pàg. 41564, de 28.5.2010). DOGC Núm. 5625 - 10.5.2010

En el cas que s’obrin nous centres en les localitats on s’hagin produït els tan-
caments, caldrà realitzar convocatòries de concursos limitats adreçat al personal 
traslladat, atesa la impossibilitat legal de valorar en un concurs general de trasllats 
altres mèrits i capacitats que no siguin aquells previstos per la normativa.

En l’actualitat, s’aplica la prioritat de retorn en les provisions provisionals dels 
llocs, mitjançant el portal ATRI (portal de l’empleat de la Generalitat de Catalunya), 
pel que fa a les persones afectades pel tancament del Centre Penitenciari d’Homes 
de Barcelona que tenien una destinació definitiva, cenyint-se a allò que estableix 
l’apartat 4 d’aquest Acord, sobre les afectacions al personal derivades d’aquest tan-
cament.

Punt cinquè del Pacte:
Pel personal funcionari amb destinació definitiva traslladat forçosament amb 

canvi de localitat com a conseqüència d’una mesura de racionalització, es determi-
na que se li abonarà la quantia corresponent a tres dietes senceres i el quilometrat-
ge corresponent a tres desplaçaments, anada i tornada, entre la localitat del centre 
objecte de trasllat i la localitat al que aquest és traslladat en les quanties legalment 
previstes.

Al personal funcionari de carrera i laboral fix que ocupava llocs de treball amb 
destinació definitiva al CP de Girona, afectat per la mesura de canvi d’adscripció al 
CP Puig de les Basses, que ho va sol·licitar, se li va abonar una compensació eco-
nòmica equivalen a l’abonament de tres dietes més el quilometratge generat en tres 
dies de desplaçament entre el CP de Girona i el de Puig de les Basses.

Al personal funcionari de carrera i laboral fix que ocupava llocs de treball amb 
destinació definitiva al CP de Tarragona, afectat per la mesura de canvi d’adscripció 
al CP Mas d’Enric que ho va demanar, se li va abonar una compensació econòmica 
equivalent a tres dietes més el quilometratge generat en tres dies de desplaçament 
entre el CP de Tarragona i el CP Mas d’Enric.

Al personal funcionari de carrera i laboral fix que ocupava llocs de treball amb 
destinació definitiva al CP d’Homes de Barcelona, traslladat a centres penitenciaris 
ubicats fora de la localitat de Barcelona, que ho va sol·licitar, se li va abonar una in-
demnització consistent en un pagament únic de 282 €.

Barcelona, 24 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 de 
sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes que s’han 
autoritzat del 2015 ençà
314-00820/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00820/12 us in-
formo del següent:

El nombre de sol·licituds de trasllats i d’autoritzacions de trasllats a presons cata-
lanes d’interns condemnats provinents d’altres comunitats autònomes és el següent:

Any 2015: 325 sol·licituds i 143 trasllats autoritzats.
Any 2016: 375 sol·licituds i 190 trasllats autoritzats.
2017: 232 sol·licituds i 153 trasllats autoritzats
Primer trimestre de l’any 2018: 70 sol·licituds i 44 trasllats autoritzats

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes pendents de 
proveir del 2017 ençà
314-00821/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00821/12 us in-
formo del següent:

A data 15 de juny de 2018, hi havia 73 sol·licituds de trasllat a presons catalanes 
pendents de resolució.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la 
concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix 
pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
314-00822/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00822/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00823/12 a 314-
00826/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Govern de la Generalitat té com a objectius millorar l’assignació i la gestió  
de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l’autonomia financera de  
la Generalitat, avaluar i gestionar els equipaments i les inversions públiques amb 
criteris d’eficiència, sostenibilitat i qualitat.

El Departament de Territori i Sostenibilitat no s’ha plantejat rescatar la concessió 
de TRAM ni té previst de fer-ho en la present legislatura. D’acord amb la legislació 
vigent, el rescat només es podria justificar per la voluntat de l’administració titular 
–en aquest cas, l’ATM– de gestionar directament el servei. Atesa la impossibilitat 
legal d’obrir un altre concurs després del rescat, l’ATM hauria de crear un mitjà pro-
pi –donat que no en disposa de cap– per a gestionar el tramvia.

D’altra banda, en aquest procediment, la normativa de la Unió Europea obliga a 
acreditar que la gestió directa serà més eficient en termes econòmics que la conces-
sió existent; altrament, es considera improcedent el rescat.

A més a més, cal tenir en compte que la prestació del servei per part de les em-
preses concessionàries ha estat satisfactòria fins a la data d’avui.

Pel que fa al valor de rescat d’una concessió, s’ha d’avaluar en el moment en què 
es vulgui efectuar, atès que varia amb el temps.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la 
concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat
314-00823/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00822/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els grups 
parlamentaris Republicà i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent han sol·licitat alguna partida pressupostària per al rescat 
de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i 
Trambaix
314-00824/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00822/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de 
rescatar la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs 
i Trambaix
314-00825/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00822/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del rescat 
de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i 
Trambaix
314-00826/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00822/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades en el període 
1999-2017
314-00854/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00854/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00855/12 a 314-
00857/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
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objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Les dades de què disposa el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant 
l’Agència Catalana del Consum, fan referència a les infraccions per vulneració dels 
drets lingüístics de les empreses amb activitat a Catalunya. D’acord amb el Codi de 
Consum de Catalunya (Llei 22/2010, del 20 de juliol), que estableix la protecció dels 
drets i els interessos lingüístics de les persones consumidores, la infracció tipificada 
és «vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores o incomplir les obli-
gacions en matèria lingüística que estableix la normativa» (article 331-6).

D’acord amb Llei 22/2010, del 20 de juliol, altres normes que la desenvolupen i 
els articles 58, 62 i 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, totes les actuacions, diligències ins-
pectores i procediments administratius s’iniciaran sempre d’ofici quan es tracti de 
vulneracions de la normativa. Per tant, aquest principi informador de l’activitat ad-
ministrativa determina una actuació d’ofici en qualsevol cas.

Cal aclarir que allò que es tramita és el procediment administratiu sancionador, 
del qual en pot resultar o no la imposició d’una sanció.

Per tant, la tramitació de denúncies relatives a incompliments del Codi de con-
sum i normatives sectorials de consum, implica que l’administració pública compe-
tent iniciarà d’ofici els procediments administratius sancionadors, àdhuc aquells en 
què l’administració tingui coneixement dels fets presumptament infractors com a 
conseqüència d’una denúncia (articles 58, 62 i 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Les diligències inspectores també s’inicien d’ofici com a conseqüència de denún-
cia presentada per les persones consumidores, les empreses o les organitzacions que 
les representen, o bé per una comunicació raonada d’altres administracions o òrgans.

D’acord amb això, no existeix distinció entre sancions lingüístiques tramitades 
d’ofici i sancions que s’hagin tramitat a partir de denuncies de persones físiques. En 
cap cas les denúncies, siguin de persones físiques o jurídiques, inicien el procedi-
ment sancionador.

Alhora, les dades sobre actuacions i expedients sancionadors en aquesta matèria 
abasten el període 2004-2017, atès que l’Agència Catalana del Consum va ser creada 
el desembre de 2004.

Any Actuacions inspectores Expedients sancionadors resolts

2004 1.357 22

2005 1.854 114

2006 1.441 195

2007 1.766 138

2008 1.518 206

2009 2.210 148

2010 3.087 235

2011 2.636 226

2012 3.157 101

2013 1.625 88

2014 1.311 57

2015 1.339 68

2016 1.153 70

2017   1.121 67

Total 25.575 1.735

Barcelona, 27 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 el nombre 
d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades d’ofici en  
el període 1999-2017
314-00855/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00854/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades per denúncia  
de persona física en el període 1999-2017
314-00856/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00854/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades per denúncia  
de persona jurídica en el període 1999-2017
314-00857/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00854/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades a cada municipi 
en el període 1999-2017
314-00858/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00858/12 us in-
formo del següent:

Les dades de què disposa el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant 
l’Agència Catalana del Consum, fan referència a les infraccions per vulneració dels 
drets lingüístics de les empreses amb activitat a Catalunya. D’acord amb el Codi de 
Consum de Catalunya (Llei 22/2010, del 20 de juliol), que estableix la protecció dels 
drets i els interessos lingüístics de les persones consumidores, la infracció tipificada 
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és «vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores o incomplir les obli-
gacions en matèria lingüística que estableix la normativa» (article 331-6).

Cal aclarir que allò que es tramita és el procediment administratiu sancionador, 
del qual en pot resultar o no la imposició d’una sanció.

Alhora, els recursos i sistemes disponibles per l’Agència Catalana del Consum 
per al tractament i classificació de la informació permeten proporcionar les dades 
sol·licitades només a partir de l’any 2013.

Municipi 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Arenys de Mar 0 1 1 0 0 2

Badalona 3 0 4 1 6 14

Badia del Vallès 0 0 0 1 0 1

Barberà del Vallès 1 0 1 1 0 3

Barcelona 33 27 17 25 21 123

Berga 0 0 0 1 0 1

Cabrera de Mar 0 0 0 0 1 1

Calella 0 0 1 2 0 3

Cambrils 0 0 0 0 1 1

Castellbell i el Vilar 0 0 0 1 0 1

Castelldefels 0 0 1 0 0 1

Castelló d’Empúries 1 0 0 0 0 1

Cerdanyola del Vallès 2 0 0 1 0 3

Cornellà de Llobregat 2 1 0 2 0 5

Franqueses del Vallès, les 0 0 0 1 1 2

Garriga, la 0 1 0 0 0 1

Gavà 0 1 0 1 0 2

Girona 0 0 1 0 0 1

Granollers 0 1 0 1 1 3

Hospitalet de Llobregat, l’ 8 0 1 3 4 16

Igualada 0 0 1 0 0 1

Lloret de Mar 1 0 0 0 0 1

Martorell 2 0 1 1 0 4

Masquefa 1 0 0 0 0 1

Mataró 1 0 4 6 2 13

Mollet del Vallès 0 1 1 0 0 2

Montcada i Reixac 0 1 0 1 0 2

Palau·solità i Plegamans 0 1 0 0 0 1

Pineda de Mar 0 1 0 0 0 1

Prat de Llobregat, el 0 0 3 0 2 5

Reus 0 0 0 0 2 2

Ripollet 0 0 0 1 0 1

Rubí 1 0 3 0 1 5

Sabadell 4 3 2 3 2 14

Salou 0 0 1 0 0 1

Sant Adrià de Besòs 1 0 0 1 0 2

Sant Andreu de la Barca 2 1 0 0 0 3

Sant Antoni de Vilamajor 0 0 1 0 0 1
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Municipi 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Sant Boi de Llobregat 5 1 0 1 2 9

Sant Cugat del Vallès 0 0 0 1 1 2

Sant Feliu de Buixalleu 1 0 0 0 0 1

Sant Feliu de Llobregat 1 0 0 0 0 1

Sant Joan Despí 0 0 1 0 0 1

Sant Pere de Ribes 0 0 0 0 2 2

Sant Quirze del Vallès 0 0 0 0 1 1

Santa Coloma de Gramenet 3 0 0 0 0 3

Santa Margarida de Montbui 0 0 0 0 1 1

Santa Perpètua de Mogoda 0 0 0 1 0 1

Sarrià de Ter 0 0 0 0 1 1

Segur de Calafell 0 0 0 0 1 1

Sitges 0 1 0 0 0 1

Tarragona 0 1 0 1 0 2

Terrassa 4 4 2 0 3 13

Torredembarra 0 1 0 0 0 1

Vilafranca del Penedès 0 0 0 0 1 1

Vilanova i la Geltrú 1 3 0 1 0 5

Total general 78 51 47 59 57 292

Barcelona, 27 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per 
sancions lingüístiques en el període 1999-2017
314-00859/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00859/12 us in-
formo del següent:

Les dades de què disposa el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant 
l’Agència Catalana del Consum, fan referència a les infraccions per vulneració dels 
drets lingüístics de les empreses amb activitat a Catalunya. D’acord amb el Codi de 
Consum de Catalunya (Llei 22/2010, del 20 de juliol), que estableix la protecció dels 
drets i els interessos lingüístics de les persones consumidores, la infracció tipificada 
és «vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores o incomplir les obli-
gacions en matèria lingüística que estableix la normativa» (article 331-6).
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Alhora, els recursos i sistemes disponibles per l’Agència Catalana del Consum 
per al tractament i classificació de la informació permeten proporcionar les dades 
sol·licitades només a partir de l’any 2013.

Any Import (€)

2013 50.350

2014 24.050

2015 32.000

2016 78.000

2017 57.400

Total 241.800

Barcelona, 27 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per 
sancions lingüístiques en el període 1999-2017 a cada municipi
314-00860/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00860/12 us in-
formo del següent:

Les dades de què disposa el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant 
l’Agència Catalana del Consum, fan referència a les infraccions per vulneració dels 
drets lingüístics de les empreses amb activitat a Catalunya. D’acord amb el Codi de 
Consum de Catalunya (Llei 22/2010, del 20 de juliol), que estableix la protecció dels 
drets i els interessos lingüístics de les persones consumidores, la infracció tipificada 
és «vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores o incomplir les obli-
gacions en matèria lingüística que estableix la normativa» (article 331-6).

Alhora, els recursos i sistemes disponibles per l’Agència Catalana del Consum 
per al tractament i classificació de la informació permeten proporcionar les dades 
sol·licitades només a partir de l’any 2013.

Municipi 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Arenys de Mar 0 € 0 € 800 € 0 € 0 € 800 €

Badalona 850 € 0 € 600 € 0 € 200 € 1.650 €

Badia del Vallès 0 € 0 € 0 € 500 € 0 € 500 €

Barberà del Vallès 300 € 0 € 0 € 6.000 € 2.500 € 8.800 €

Barcelona 21.700 € 10.500 € 6.200 € 13.600 € 14.900 € 66.900 €

Berga 0 € 0 € 0 € 1.000 € 0 € 1.000 €

Castelló d’Empúries 0 € 600 € 0 € 0 € 0 € 600 €

Cerdanyola del Vallès 250 € 0 € 0 € 0 € 500 € 750 €

Cornellà de Llobregat 0 € 0 € 0 € 0 € 2.000 € 2.000 €

Franqueses del Vallès, les 0 € 0 € 0 € 600 € 0 € 600 €

Gavà 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 €

Girona 0 € 0 € 1.000 € 0 € 0 € 1.000 €
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Municipi 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Granollers 0 € 0 € 400 € 0 € 150 € 550 €

Hospitalet de Llobregat, l’ 4.400 € 0 € 0 € 1.900 € 7.000 € 13.300 €

Igualada 0 € 0 € 0 € 6.000 € 0 € 6.000 €

Martorell 0 € 0 € 0 € 400 € 0 € 400 €

Masquefa 700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 700 €

Mataró 0 € 0 € 1.400 € 1.000 € 0 € 2.400 €

Montcada i Reixac 0 € 0 € 0 € 3.100 € 0 € 3.100 €

Palau·solità i Plegamans 0 € 0 € 800 € 0 € 0 € 800 €

Prat de Llobregat, el 0 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 2.000 €

Reus 0 € 0 € 0 € 0 € 300 € 300 €

Roses 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 €

Rubí 400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 400 €

Sabadell 0 € 0 € 0 € 0 € 600 € 600 €

Sant Andreu de la Barca 500 € 750 € 0 € 0 € 0 € 1.250 €

Sant Boi de Llobregat 5.500 € 0 € 0 € 0 € 2.000 € 7.500 €

Sant Cugat del Vallès 0 € 0 € 0 € 0 € 6.100 € 6.100 €

Sant Feliu de Buixalleu 150 € 0 € 0 € 0 € 0 € 150 €

Sant Joan d’Alacant 0 € 0 € 0 € 800 € 0 € 800 €

Sant Joan Despí 0 € 0 € 0 € 500 € 0 € 500 €

Santa Perpètua de 

Mogoda 0 € 0 € 0 € 200 € 0 € 200 €

Tarragona 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 €

Terrassa 0 € 500 € 800 € 0 € 150 € 1.450 €

Vilobí d’Onyar 2.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.500 €

Total 37.850 € 12.350 € 14.000 € 35.600 € 38.400 € 138.200 €

Barcelona, 27 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
tramitació de les actuacions per sancions lingüístiques en el  
període 1999-2017
314-00861/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-00861/12 us in-
formo del següent:

Les comprovacions i actuacions necessàries per garantir que les empreses i els 
establiments que produeixen, distribueixen o comercialitzen béns o serveis com-
pleixen els requisits legals de les relacions de consum (requisits dels establiments 
comercials, etiquetatge dels productes, etc.) inclouen la vigilància del compliment 
dels requisits lingüístics entre d’altres molts aspectes. En aquest sentit els recursos 
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destinats són comuns i no susceptibles de desglossament. Per tant, donat el seu ca-
ràcter transversal, les actuacions de tramitació relativa a les infraccions o vulnera-
ció dels drets lingüístics no suposen un recurs específic afegit al destinat al control 
del mercat.

Barcelona, 27 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
compravendes d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona del 2003 ençà
314-00865/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00865/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00866/12 a 314-
00869/12 i 314-00876/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya disposa de nombrosa 
informació estadística del mercat immobiliari a Catalunya.

Aquesta informació, que inclou la sol·licitada, és oberta a la ciutadania i es pot 
consultar mitjançant l’adreça següent:

http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_esta-
distiques/ 

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
compravendes d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants 
del 2003 ençà
314-00866/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00865/12.

http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
compravendes d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
314-00867/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00865/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
lloguers d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona del 2003 ençà
314-00868/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00865/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
lloguers d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants  
del 2003 ençà
314-00869/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00865/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
lloguers d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
314-00876/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00865/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social en el període 
2010-2017
314-00896/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00896/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00897/12 a 314-
00904/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La pàgina web de l’Agència de I’Habitatge de Catalunya té oberta a la ciutadania 
informació de publicacions estadístiques, entre les quals s’inclouen els informes de 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

Aquesta informació es pot consultar a la adreça següent: 
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/Publicacions_es-

tadistiques/informes-registres-sollicitants/

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social desestimades 
en el període 2010-2017
314-00897/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00896/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades 
per persones d’entre 18 i 30 anys en el període 2010-2017
314-00898/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00896/12.

http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/Publicacions_estadistiques/informes-registres-sollicitants/
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/Publicacions_estadistiques/informes-registres-sollicitants/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades 
per famílies amb fills a càrrec en el període 2010-2017
314-00899/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00896/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades 
per persones de la tercera edat en el període 2010-2017
314-00900/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00896/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades 
per persones amb discapacitat en el període 2010-2017
314-00901/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00896/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social als municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017
314-00902/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00896/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social als municipis 
de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00903/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00896/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social a cada 
comarca en el període 2010-2017
314-00904/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00896/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats en el període 2010-2017
314-00905/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00905/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00906/121 a 314-
00920/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En el quadre adjunt s’informa dels lliuraments realitzats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya durant els anys 2010 i 2017 per municipis.

Així mateix, us comunico que no es disposa de la informació relativa als lliura-
ments realitzats a les famílies amb fills a càrrec, i que es disposa de dades relatives 
als lliuraments a joves, entre 18 i 30 anys i de persones majors de 65 anys des de 
l’any 2015. Aquesta informació també es detalla per municipis en quadres adjunts.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats als municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017
314-00906/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats als municipis de més  
de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00907/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a cada comarca en el període 
2010-2017
314-00908/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones d’entre 18 i 30 
anys als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 
2010-2017
314-00909/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones d’entre 18 i 30 
anys dels municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-
2017
314-00910/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones d’entre 18 i 30 
anys a cada comarca en el període 2010-2017
314-00911/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec 
als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 
2010-2017
314-00912/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec 
als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00913/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec  
a cada comarca en el període 2010-2017
314-00914/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat 
als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 
2010-2017
314-00915/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat 
als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00916/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat 
a cada comarca en el període 2010-2017
314-00917/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat 
als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 
2010-2017
314-00918/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat 
als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00919/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat 
a cada comarca en el període 2010-2017
314-00920/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00905/12.

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
314-00987/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00987/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00988/12 a 314-
00992/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
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objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En relació amb el control de la vespa velutina, les mesures que ha dut a terme el 
Govern són les següents: 

– Quan es va detectar per primer cop la vespa asiàtica a Catalunya, el 7 de Juny 
de 2012, es va realitzar una primera reunió amb caràcter d’urgència a Barcelona, a 
la qual hi van assistir representants del sector apícola, de la Direcció General del 
Medi Natural i Biodiversitat, i de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.

– Es va constituir la Comissió Tècnica de la Vespa velutina (5/11/2013) liderada 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta Comissió es reuneix periòdi-
cament i està integrada per tècnics dels Departament de Territori i Sostenibilitat, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, representants de les 
Diputacions de Barcelona i Girona, 2 representants del sector apícola, concretament 
un representant del Secretariat Tècnic dels Apicultors Gironins Associats i un repre-
sentant dels apicultors d’Unió de Pagesos i del Centre de Recerca Ecològica i Apli-
cacions Forestals (CREAF), amb l’objectiu de donar suport tècnic i de coordinació 
en relació amb la problemàtica de la Vespa velutina. El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació és qui vehicula la cooperació amb el sector agrari.

– A més a més, el Departament de Territori i Sostenibilitat col·labora amb els 
apicultors en tot el que fa referència al lliurament d’informació i assessorament en 
el control de la vespa asiàtica.

– També, s’han organitzat diverses jornades tècniques (4 en total) per informar 
als sectors implicats en la lluita contra la vespa asiàtica. Amb el títol «La vespa asi-
àtica i el seu control», aquestes jornades han tingut lloc a Santa Coloma de Farners 
(2014), Santa Perpetua de Mogoda (2014), Reus (2014) i novament a Santa Coloma 
de Farners (2015).

– Els tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat han assistit a taules 
rodones per debatre amb el sector apícola la problemàtica de la vespa asiàtica. Per 
ex.: «Vespa velutina, el nou veí. Biologia, ecologia, actualitat i actuacions, Llinars 
del Vallès, maig de 2018».

– El Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat un protocol d’actua-
cions pel control de la vespa asiàtica que es va actualitzant periòdicament. Hi ha 
coordinació d’aquest Departament amb el Cos d’Agents Rurals i el sector apícola 
per a la detecció de nous focus de vespa asiàtica. Aquest protocol inclou una base de 
dades on hi figuren les localitzacions dels nous exemplars que apareixen (tant exem-
plars en comarques on no s’havia detectat amb anterioritat, com de nius) i les inci-
dències de la vespa asiàtica centralitzada en el Cap de Sala dels Agents Rurals que, 
posteriorment, remet les dades al Departament de Territori i Sostenibilitat. Amb 
aquestes dades anualment s’elabora un resum d’incidències.

– Per tal de determinar els possibles danys ambientals, s’ha realitzat una «Fitxa 
de seguiment del control de la Vespa velutina a Catalunya». Aquesta fitxa ha estat 
distribuïda als Agents Rurals i als apicultors. En aquesta fitxa s’ha de recollir l’em-
plaçament (indret, municipi, coordenades UTM) del parany, el nom del responsable 
i els resultats. Els Agents Rurals estan recollint la informació d’on i qui ha col·locat 
els paranys. Després s’analitzen els resultats per comprovar l’eficàcia dels paranys 
i la incidència sobre altres espècies autòctones d’invertebrats per veure els efectes 
sobre al biodiversitat.

– S’està col·laborant amb França i altres Comunitats Autònomes (País Basc), amb 
les quals s’intercanvia informació i es fan consultes periòdiques, a banda d’activi-
tats de formació, per conèixer mecanismes i actuacions per al control de la Vespa 
velutina.

Fascicle cinquè
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– Es participa de manera activa en l’elaboració i revisió de la «Estrategia de ges-
tión, control y posible erradicación del avispón asiático o avispa negra (Vespa velu-
tina ssp.nigrithorax) en España».

Pel que fa al pressupost destinat a material lliurat als apicultors per combatre de 
forma directa els efectes de la vespa asiàtica a prop dels assentaments apícoles, a 
banda de les partides de personal del Servei de Fauna i Flora i del cos d’Agents Ru-
rals, és el següent,: 

– 2013. Compra de 110 paranys i material atraient per un import de 4.076,85 €, 
per tal de subministrar als apicultors. Partida nº 001.04/924. Pla estratègic de lluita 
contra espècies invasores.

– 2014. Compra de 1.500 paranys selectius per vespa asiàtica i material atraient 
per un import de 19.903 €. Capítol 2/ AG 2014 444.

– 2017. Compra de 4 vestits de protecció per retirada de nius per un import de 
1.999,80€, 1 sistema impulsor compost d’una bomba injectora d’accionament manu-
al, una perxa d’alumini de 27 metres en trams acoblables per poder eliminar els nius 
de vespa asiàtica, per un import de 1.687,95 €. Partida nº D/227001300/5510/0000.

– 2018. Hi ha un pressupost previst de 15.000 € per a la compra de paranys co-
mercials i material atraient per tal de subministrar als apicultors.

Pel que fa a l’avaluació de les mesures aplicades, la reducció dels danys a l’api-
cultura i al medi natural és de difícil avaluació. Durant els anys de presència de la 
vespa asiàtica i en col·laboració amb els Agents Rurals i els apicultors s’han elabo-
rat unes fitxes de presència de la vespa asiàtica a les explotacions apícoles. Encara 
cal tractar les dades globals i determinar un índex de danys sobre les explotacions 
apícoles.

Pel que fa al sector agrari i a la biodiversitat, no hi ha cap dany directe avaluat. 
Caldrà veure i aplicar les metodologies de control que fins al moment s’han disse-
nyat en el sector apícola.

Així mateix, la capacitat invasora d’aquesta vespa és molt elevada, especialment 
quan l’hàbitat és favorable. Això ha quedat demostrat a França i al País Basc. L’es-
tratègia recomanada és la recerca de nius i la seva destrucció, seguint un determinat 
protocol d’actuació.

Malgrat tots els esforços, cal tenir molt present que aquesta vespa colonitzarà 
gran part de Catalunya, la més humida, i que no podrà ser erradicada, tal i com ha 
passat a França i al nord del País Basc i Navarra.

El pronòstic pel que fa al nombre d’efectius és que segueixi augmentant. I pel 
que fa a la seva expansió s’ha encarregat un estudi al CREAF (Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals de la Universitat Autònoma de Barcelona) on es 
preveu la seva expansió per les zones més humides de Catalunya, encara que l’espè-
cie ha fet també algunes incursions en zones de clima mediterrani.

Així doncs, el nombre de nius de vespa asiàtica detectats és l’indicador de l’abun-
dància i l’expansió d’aquesta espècie. Al llarg dels anys el nombre de niu ha estat: 

Any Nº de Nius

2013 3

2014 11

2015 104

2016 116

2017 289

Les comarques afectades i el nombre de nius detectats des del 2017 fins a l’ac-
tualitat són: La Garrotxa: 77; La Selva: 49; El Pla de l’Estany: 40; El Gironès: 40; 
Vallès Oriental: 31; Baix Empordà: 16; L’Alt Empordà: 14; El Maresme: 14; Osona: 
2; Berguedà: 2; El Vallès Occidental: 2; El Ripollès: 1; El Moianès: 1 i el Baix Llo-
bregat: 1; el Barcelonès: 1.
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Es preveu continuar col·laborant amb el sector apícola per tal de reduir al màxim 
possible els efectes d’aquesta espècie sobre la biodiversitat durant els propers anys. 
El manteniment de les accions probablement no podrà erradicar l’espècie totalment, 
però sí minimitzar els seus efectes.

Així, la col·laboració amb la Diputació de Girona i la de Barcelona (de moment 
les úniques províncies amb presència de vespa asiàtica) és permanent. A la Comis-
sió Tècnica de vespa asiàtica hi ha un representant de cada Diputació. Pel que fa 
als ajuntaments, hi ha contacte directe amb aquells que ho sol·liciten, sobretot en 
els primers anys d’invasió. També es col·labora amb el Ministeri participant en el 
Grupo de Trabajo del avispón asiático i col·laborant en l’elaboració del «Manual de 
manejo» d’aquesta espècie, contribuint també en la lluita contra la vespa asiàtica a 
nivell estatal.

L’ajut a la prevenció pels danys que es puguin ocasionar al sector apícola es ma-
terialitza mitjançant el lliurament d’equips, paranys i assistència tècnica per tal de 
combatre a la vespa asiàtica en les zones afectades i amb explotacions apícoles per 
minimitzar danys i no hi ha prevista cap compensació per presumptes danys ocasi-
onats per aquesta o altres espècies catalogades com exòtiques o invasores.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a lluitar contra la vespa asiàtica
314-00988/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00987/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les 
mesures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-00989/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00987/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pronòstic dels 
resultats de la lluita contra la vespa asiàtica
314-00990/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00987/12.

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
314-00991/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00987/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cooperació amb 
els propietaris d’explotacions agràries, fructícoles i apícoles per a 
lluitar contra la vespa asiàtica
314-00992/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00987/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
l’Agència Catalana de l’Aigua té de l’estudi que alerta de la presència 
de restes d’antibiòtics en aqüífers i rius
314-00999/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-00999/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01000/12 a 314-
01004/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
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objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té coneixement de l’estudi elaborat per la 
Universitat de Girona i l’Institut de Recerca de l’Aigua (ICRA). A més a més, ha 
mantingut contacte amb ells en la tria i informació requerida de punts de control 
usats en l’estudi esmentat.

Els antibiòtics i fàrmacs són compostos que en general no suposen un punt con-
cret d’abocament al medi hídric localitzat, sobre el qual l’ACA pot intervenir mitjan-
çant una autorització d’abocament i regular-ne el contingut, sinó que provenen del 
seu ús en ramaderia i usos domèstics. Per aquesta raó, entren al medi de forma que 
anomenem «difusa», mitjançant dejeccions ramaderes aplicades al camp o d’aboca-
ments de procedència urbana, on l’ús de fàrmacs és habitual entre la població.

Alhora, actualment no existeix regulació ni estàndards de qualitat de fàrmacs 
abocats al medi que permetin concretar una política de regulació o tractament en 
origen. Tan sols d’alguns fàrmacs s’ha regulat el seu abocament a medi, en forma de 
«Llista d’observació», per ser analitzats, però sense establir-se un llindar de qualitat 
per poder valorar la seva incidència o possible afecció.

Malgrat això, i en la línia que estableix la Directiva Marc de l’Aigua, l’ACA fa un 
seguiment en determinats trams de riu de fàrmacs i altres contaminants emergents, 
per avaluar la seva tendència i poder tenir millor coneixement del medi.

La reducció d’aquests contaminants al medi caldrà ser abordada des de diver-
sos punts de vista, però especialment atacant la problemàtica en origen, mitjançant 
polítiques sectorials de control en l’ús de fàrmacs en explotacions agràries o l’ús de 
fàrmacs de manera abusiva per part de la població, control de les prescripcions, etc.

Actualment l’ACA té identificats alguns punts de control amb risc. Tanmateix, 
en la majoria dels casos, les concentracions trobades al medi estan molt per sota de 
les dosis mínimes terapèutiques usades o receptades. Com ja s’ha esmentat, traces 
d’aquests compostos poden entrar al cicle de l’aigua i arribar a masses d’aigües na-
turals, provinents d’abocaments d’aigües residuals o per activitats agrícoles o rama-
deres, tot i que les concentracions que s’hi troben són generalment molt baixes, de 
l’ordre de nanograms per litre.

L’informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l’avaluació del risc 
dels productes farmacèutics en l’aigua de consum humà «WHO, Pharmaceuticals in 
drinking-water, 2012» i el document sobre reutilització per a aigua potable– «Guia 
per produir aigua de consum segura» (WHO, Potable reuse. Guidance for produ-
cing safe drinking-water, 2017) indiquen que és molt improbable que es produeixin 
efectes adversos apreciables sobre la salut de les persones derivats de l’exposició a 
les concentracions de compostos farmacèutics que es puguin trobar en l’aigua de 
consum. Les concentracions de productes farmacèutics en l’aigua de consum són 
generalment més de 1000 vegades per sota de la dosi mínima terapèutica (MTD), 
que és la dosi clínica activa més baixa. Per aquest motiu, l’OMS exposa que no es 
justifica l’establiment de valors guia d’aquestes compostos per a la qualitat de l’aigua 
de consum, i això inclou també els antibiòtics que s’han identificat com a potencial 
preocupació de desencadenar microorganismes resistents als antibiòtics.

L’OMS també indica que, si en determinades circumstàncies es considera neces-
sari avaluar la concentració i el risc dels fàrmacs presents a l’aigua, per establir uns 
valors de referència s’utilitzen normalment les dosis mínimes terapèutiques i uns 
factors de seguretat addicionals. Aplicant aquest criteri s’ha observat que hi ha uns 
marges de seguretat considerables entre les concentracions de productes farmacèu-
tics en les aigües i els possibles impactes en la salut.

Tot i això, cal continuar amb les iniciatives que s’estan impulsant a Catalunya 
contra les resistències als antibiòtics, com la promoció de bones pràctiques per re-
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duir l’ús d’antibiòtics en salut humana i animal, el control d’ús i la vigilància de re-
sistències, entre d’altres, dins de l’estratègia «One health».

Pel que fa als possibles impactes sobre la flora i la fauna són força desconeguts. 
En principi, són compostos de molt poca toxicitat sobre organismes superiors, i a 
més, les concentracions trobades són molt baixes. Estudis duts a terme al Llobregat, 
amb concentracions de fàrmacs més elevades, han demostrat poca afecció sobre les 
comunitats biològiques a curt-mig termini, tret de possibles efectes sobre algues ci-
anofícies o els tapets bacterians i descomponedors dels llits dels rius.

Pel que fa a la regulació de l’ús dels antibiòtics en productes veterinaris, les ins-
titucions europees i altres organismes internacionals com per exemple l’OMS han 
sol·licitat que s’elaborin i implementin estratègies i plans d’acció per contenir el 
desenvolupament i la disseminació de resistències antimicrobianes. És destaca la ne-
cessitat d’una perspectiva conjunta internacional en la clínica humana i veterinària 
perquè la lluita pugui ser realment eficaç. La política a seguir en aquesta matèria a 
Catalunya està alineada amb aquesta perspectiva internacional i amb les directrius 
i regulacions europees.

El desenvolupament de la resistència als antibiòtics, l’aparició i disseminació de 
bacteris multiresistents i l ‘escassetat de tractaments alternatius, és troben entre els 
majors problemes de salut pública i sanitat animal que cal afrontar en l’actualitat. 
Els antimicrobians són essencials per a l’atenció mèdica i la salut dels animals. La 
utilització d’antimicrobians tant en medicina humana com veterinària pot compor-
tar el desenvolupament de resistència als antimicrobians. El risc augmenta si els 
antimicrobians s’utilitzen de manera inadequada amb més freqüència de la necessà-
ria, per exemple, sense objectius concrets, com la medicació massiva o la utilització 
contra microorganismes no susceptibles, repetidament o durant períodes de temps 
inadequats.

Des de les institucions catalanes, tenim en compte l’estratègia mundial «One 
Health», estem treballant per un control més estricte i un ús més racional dels anti-
biòtics en medecina humana i veterinària. Els nostres esforços contra la resistència 
als antibiòtics en veterinària s’emmarquen en l’estratègia i les regulacions de la Unió 
Europea, on la utilització d’antimicrobians en animals ja està regulada per normes 
estrictes i subjecta a directrius per a una utilització prudent dels antimicrobians en 
la medicina veterinària. En concret, els antimicrobians estan regulats de tal manera 
que només es poden utilitzar seguin les especificacions que figuren en l’autorització 
de de cada producte. Aquestes especificacions, que són aprovades durant el procés 
d’autorització, acoten les indicacions quan especies a que van destinats, indicaci-
ons, dosificació i temps de supressió, entre d’altres qüestions. De conformitat amb el 
que disposa l’article 14 de la Directiva 2001/82/CE i l’article 31 del Reglament (CE) 
Núm. 726/2004, cada sol·licitud d’autorització de comercialització va acompanyada 
de les especificacions o resum de les característiques del producte proposades pel 
sol·licitant i són avaluades per les autoritats competents en el procés d’autorització.

Alguns compostos inclosos en la llista d’antimicrobians d’importància crítica de 
l’OMS només s’autoritzen en els medicaments per a ús humà. Tal com s’estableix 
a l’article 10 i article 11 de la Directiva 2001/82/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 6 de novembre de 2001, per la qual s’estableix un codi comunitari sobre 
medicaments veterinaris, els que no compten amb autorització de comercialització 
com a medicament veterinari per a ús en animals destinats a la producció d’aliments 
només es podrien usar en aquests animals si la substància en qüestió es trobés con-
templada en l’annex del Reglament (UE) Núm. 37/2010 de la Comissió relatiu a les 
substàncies farmacològicament actives i la seva classificació pel que es refereix als 
límits màxims de residus en els productes alimentaris d’origen animal (DO L 15 de 
20.1.2010). Aquesta normativa ja suposa una important restricció a l’ús d’antibiòtics 
que és poden utilitzar ja que es circumscriu a una llista tancada que s’ha anat reduint 
al llarg dels anys.
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Cal indicar que les anàlisis dutes a terme dins del pla d’investigació de residus 
en aliments d’origen animal, de les més de 3.500 mostres que s’analitzen anual-
ment, el percentatge de mostres no conformes és mínim (0,2%). Aquests resultats 
indiquen que els animals de producció d’aliments, que per algun motiu han de re-
bre un tractament amb antibiòtics, son tractats amb substàncies que formen part de 
la llista d’antimicrobians autoritzats i que es respecta el període de supressió, que 
es el temps d’espera necessari per que el nivells del fàrmac en els animals desprès 
del tractament siguin tan baixos que no representin cap risc per a la salut de les 
persones. S’ha d’indicar també que els nivells residuals mínims que puguin estar a 
l’ambient o en els productes d’origen animal com a resultat dels tractaments amb 
antibiòtics no són la causa de la generació de resistència als antibiòtics. Això és de-
gut a que a aquests nivells no hi ha una pressió selectiva suficient sobre les bactèri-
es per afavorir la selecció i multiplicació de soques resistents. Les bactèries es fan 
resistents als antibiòtics quan es veuen sotmeses a una pressió selectiva sota dosis 
elevades d’antibiòtics i aquest fenomen es produeix sobretot durant els tractaments 
a dosis terapèutiques. És per aquesta raó que aquests tractaments s’han de reservar 
al casos estrictament necessaris.

A més de la reserva o restricció de l’ús de determinats antibiòtics crítics en me-
dicina humana, que ja s’està duent a terme a tota la Unió Europea, s’han d’aplicar 
sistemàticament tot un conjunt de principis generals per a la utilització prudent dels 
antimicrobians en els que estem treballant.

La utilització prudent dels antimicrobians s’ha de traduir en una utilització més 
racional i selectiva, maximitzant així l’efecte terapèutic i reduint al mínim la re-
sistència als antimicrobians. El resultat final de la utilització prudent ha de ser una 
reducció general de l’ús dels antimicrobians, limitant la seva administració a casos 
en què siguin realment necessaris. En aquestes situacions, els antimicrobians s’han 
d’utilitzar com a tractament específic i d’acord amb les millors pràctiques, és dir, en 
funció del diagnòstic clínic i, sempre que sigui possible, dels resultats dels antibio-
grames, i utilitzant un agent antimicrobià d’espectre tan limitat com sigui possible.

Ha de reduir-se també la necessitat d’antimicrobians mitjançant la prevenció de 
la malaltia principalment mitjançant mesures de bioseguretat, el seguiment de bones 
pràctiques de producció i gestió, i l’aplicació de programes integrats de control de 
malalties per reduir al mínim l’aparició de malalties.

En el marc de l’estratègia mundial «One Health» (Una sola salut) estem treba-
llant en l’aplicació de mesures coordinades entre les autoritats responsables de l’ali-
mentació, l’agricultura, el medi ambient, la salut humana i la salut animal en col·la-
boració de totes les parts implicades per tal d’aconseguir una reducció significativa 
de la utilització d’antimicrobians tant en humana com en veterinària.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per a resoldre la situació 
derivada de la presència de restes d’antibiòtics en aqüífers i rius
314-01000/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00999/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència Catalana 
de l’Aigua té identificats els aqüífers contaminats per antibiòtics
314-01001/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00999/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en la 
salut de les persones de la contaminació per antibiòtics dels aqüífers 
i rius
314-01002/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00999/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la 
presència d’antibiòtics en la fauna i la flora del Fluvià
314-01003/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00999/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació d’una 
regulació més estricta en l’ús d’antibiòtics en productes veterinaris
314-01004/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00999/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de 
la variant ferroviària del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i la 
Secuita en el servei de trens de rodalia d’aquests municipis
314-01017/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01017/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01018/12 a 314-
01020/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament de Territori i Sostenibilitat conjuntament amb els Ajuntaments 
de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, i Vila-seca, han arribat a un acord per a la 
definició de l’estructura de serveis ferroviaris al Camp de Tarragona i de les infra-
estructures estratègiques per a aquest territori.

L’acord inclou la proposta de remodelació dels trens regionals amb l’adaptació a 
la nova infraestructura amb millors freqüències, més ràpides i millor cadenciades. 
Hi haurà 4 trens diaris de l’R16 que circularan per la línia d’alta velocitat de manera 
que es podrà arribar de Cambrils a Barcelona en 52 minuts. Els Intercity Tarrago-
na - Barcelona passaran de 2 a 5 freqüències/dia i hi haurà dos trens més del servei 
convencional. També hi haurà 5 Intercity Reus - Barcelona, amb un temps de trajec-
te d’1.13 hores, 38 minuts menys que la connexió actual.

També es crearà una nova línia R17 que connectarà l’estació de Salou/Port Aven-
tura i Barcelona amb quatre freqüències al dia. Aquesta nova línia exigirà una ac-
tuació d’ampliació i millora de l’estació de Salou/Port Aventura. Les rodalies ter-
ritorials es reforçaran amb un servei de llançadora entre Salou/ Port Aventura i 
Tarragona per permetre la coordinació amb els serveis ferroviaris en direcció a 
Barcelona.

Els cinc ajuntaments i la Generalitat també estan d’acord en impulsar una nova 
connexió ferroviària al nord de Tarragona, que aprofiti l’alta velocitat i que perme-
ti connectar aquest àmbit amb Barcelona en 40 minuts. Per assolir aquest objectiu, 
caldrà construir un nou corredor de connexió entre la línia convencional i la línia 
d’alta velocitat al nord de la ciutat.

Amb aquest conjunt de mesures es considera que es donarà una cobertura ade-
quada a la mobilitat generada als municipis de Salou i Cambrils que serà així ma-
teix complementada amb els serveis de transport en autobús existent i la millora 
d’aquests serveis d’autobús amb l’estació del Camp de Tarragona i l’aeroport de 
Reus.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del 
manteniment del servei de trens de rodalia de Salou i Cambrils i de 
les connexions amb Barcelona
314-01018/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01017/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha sol·licitat 
gestionar la línia ferroviària entre Vandellòs i la Secuita quan 
comenci a funcionar la variant ferroviària del Corredor Mediterrani
314-01019/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01017/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconversió del 
servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona en un servei de 
tramvia
314-01020/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01017/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una 
àrea metropolitana del taxi al voltant de l’estació del Camp de 
Tarragona
314-01024/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01024/12 us in-
formo del següent: 
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El Govern ha plantejat en diferents ocasions la conveniència d’impulsar un règim 
de prestació unificada o coordinada la del servei del taxi al Camp de Tarragona. En 
aquest sentit s’ha adreçat a diversos Ajuntaments de la zona.

El plantejament d’una zona de prestació unificada del servei del taxi tindria di-
verses possibilitats: 

1. La creació d’un àrea metropolitana, que implicaria l’aprovació d’una norma 
amb rang de llei i previsiblement la incorporació d’un conjunt de competències, so-
bre transports i d’altres matèries més enllà de les estrictament relacionades amb l’or-
denació del servei del taxi. És el cas de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

2. La creació d’una àrea territorial de prestació conjunta del servei d’acord amb 
el procediment previst a la Llei del taxi i el Reglament de la Llei de transport de 
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor. Aquest procediment reclama 
l’acord favorable de 2/3 parts dels municipis que representin com mínim el 75% de 
la població de l’àrea.

3. La formalització d’un conveni de cooperació intermunicipal entre els ajun-
taments que decideixin fer ús d’aquesta possibilitat i que suposa l’establiment de 
condicions d’accés dels vehicles a serveis amb origen i destinació a qualsevol dels 
municipis adherits al conveni.

Així doncs, el Departament de Territori i Sostenibilitat valora positivament i 
donarà suport a les iniciatives municipals tendents a la consecució d’un sistema co-
ordinat de prestació del servei del taxi al Camp de Tarragona, que requereix de la 
voluntat de les Corporacions Locals, com a titulars del servei en l’àmbit respectiu i 
administracions competents per a l’atorgament de les llicències 

Barcelona, 17 de juliol de 2018 
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Centre 
Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera 
(Baix Llobregat)
314-01036/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01036/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-01037/12, 314-
01038/12, 314-01039/12, 314-01040/12 i 314-01041/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que d’acord amb el nou Pla de Salut mental i addicions 2017-2019 
aprovat per l’Acord GOV/149/2017, de 24 d’octubre, el Centre Can Rubió va deixar 
d’acollir adolescents tutelats per l’administració amb problemes de salut mental com 
a centre terapèutic, en ser el Departament de Salut a partir d’aquell moment, el res-
ponsable dels nous serveis residencials que donen resposta als adolescents en situa-
ció de desemparament.
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La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, en atenció a les ne-
cessitats de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va decidir ales-
hores reconvertir l’equipament en un centre residencial d’educació intensiva (CREI), 
amb capacitat per a 20 places, equipament d’altra banda inclòs en la planificació 
anual de la institució.

Les característiques i ubicació de Can Rubió (masia en un espai natural protegit, 
separada del nucli urbà, amb espais exteriors per tallers, aules, zones d’esbarjo...) i 
l’experiència dels professionals que hi prestaven serveis, inclosos els mestres propor-
cionats pel Departament d’Ensenyament, el feien un equipament idoni per ubicar-hi 
un centre residència d’educació intensiva per adolescents de 12 a 18 anys.

D’aquesta manera i des del passat mes de maig, el centre Can Rubió funciona 
com a CREI i atén adolescents amb problemes i/o trastorns de conducta. Per les ca-
racterístiques d’aquest nou tipus de servei s’han reduït les places de 25 a 20. A data 
20 de juliol de 2018, el centre es troba ocupat en un 50% de la seva capacitat i s’hi 
troben ingressats un total de 10 adolescents.

Alhora, heu de saber que les destinacions dels treballadors/es no han afectat a les 
seves retribucions i condicions laborals, i tots ells continuen desenvolupant les seves 
activitats laborals en el centre o en les destinacions a les que han optat.

En el procés de reconversió de tipologia del centre, de terapèutic a residencial 
d’educació intensiva, es va fer una reestructuració en atenció a la nova tipologia de 
servei que va afectar a quatre persones: 3 amb categoria d’educador i una de con-
ductor. Així doncs, Can Rubió ha passat de tenir en plantilla a 23 educadors dels 26 
que tenia i 4 conductors dels 3 anteriors.

Les situacions dels treballadors/es del centre que van optar per un canvi de lloc 
de treball són les següents: 

– 1 educador laboral amb destí a Serveis Centrals. La seva retribució ha quedat 
afectada en el complement de centre (388.20€) en haver adaptat l’horari de dilluns 
a divendres i no fer-ho festius i caps de setmana.

– 1 educador funcionari que ha marxat a un altre centre (residencial d’acció edu-
cativa) perquè es va presentar a una oferta de treball interna, amb una variació en el 
complement específic que ha passat de 1160.51€ a 1131.10€.

– 1 educador laboral que va passar a un altre centre, fent-ho de manera voluntà-
ria. En canviar la vinculació laboral (laboral interí a funcionari interí), li ha suposat 
un increment en nòmina de 366€.

– 1 conductor, laboral interí, el qual ha canviat de centre de manera voluntària 
amb una afectació de 280.84€ en concepte de complement de rotació.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur del Centre 
Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera 
(Baix Llobregat)
314-01037/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01036/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions 
de tancament o canvi d’activitat del Centre Residencial d’Acció 
Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01038/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01036/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors que acull el Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva 
Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01039/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01036/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat dels 
treballadors del Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can 
Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-01040/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01036/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou ús del Centre 
Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera 
(Baix Llobregat)
314-01041/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01036/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de 
l’informe tècnic relatiu a la implantació del transport urbà a Vila-seca 
(Tarragonès) per a fer-ne la validació tècnica
314-01054/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01054/12 us in-
formo del següent: 

La Direcció General de Transports i Mobilitat ha mantingut diverses reunions 
amb l’Ajuntament de Vila-seca a qui ha manifestat la total disposició per treballar 
conjuntament en la definició de les millores de les comunicacions urbanes en el mu-
nicipi esmentat i per garantir una prestació coordinada amb els serveis de transport 
interurbà que actualment donen servei a Vila-seca tenint en compte l’establert a la 
normativa vigent.

En aquest sentit, els serveis tècnics de la Direcció General de Transports i Mo-
bilitat estan treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Vila-seca per tal d’acabar 
de definir la proposta de servei, garantint en tot cas, els drets que la normativa ac-
tual dona als serveis interurbans preexistents que atenen també la mobilitat urbana 
a Vila-seca.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
resoldre l’augment de casos pendents de tramitació als jutjats de 
Girona
314-01056/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01056/12 us in-
formo del següent:

Desconeixem l’origen dels percentatges exposats a l’enunciat d’aquesta pregun-
ta, atès que no es concreta a quins òrgans judicials es refereix, si als de la ciutat de 
Girona o també inclou els de les comarques gironines; si només als unipersonals 
(jutjats) o també als col·legiats (Audiència provincials).

L’activitat dels òrgans judicials es mesura, fonamentalment, en termes de flux 
d’entrada i de sortida d’assumptes als òrgans judicials i de l’estoc d’assumptes pen-
dents de resoldre que s’hi acumulen al final de l’any.

Reflectim, a continuació, les dades dels òrgans judicials de Girona ciutat (uni-
personals i col·legiats) extrets de l’estadística judicial que publica el Consell General 
del Poder Judicial.
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GIRONA

  Assumptes Execucions de sentència

Ingressats Resolts

Pendents a 

final d’any Ingressats Resolts

Pendents a 

final de l’any

CIVIL 2016
J. 1a Instància 4.935 4.995 1.820 2.827 4.529 6.313

J. Mercantils 479 750 1.447 88 78 646

J. Violència contra la dona
97 105 43 21 11 70

J. Família 2.327 2.082 930 219 165 353

J. Menors 0 0 0 0 0 0

A.P civil 1.587 1.600 382 0 0 0

TOTAL 9.425 9.532 4.622 3.155 4.783 7.382

2017 J. 1a Instància 6.631 5.334 3.109 2.226 3.387 5.868

J. Mercantils 864 733 1.578 189 73 762

J. Violència contra la dona 134 104 73 27 26 73

J. Família 2.758 2.381 1.307 333 213 701

J.Menors 0 0 0 0 0 0

A.P civil 1.710 1.551 540 0 0 0

TOTAL 12.097 10.103 6.607 2.775 3.699 7.404

Increment/decrement civil 28,35% 5,99% 42,95% -12,04% -22,66% 0,30%

PENAL 2016 J. Instrucció 10.360 10.444 1.659 423 487 295

J. Violència contra la dona

1.340 1.366 136 7 11 1

J.Menors 426 498 157 255 238 220

J. Vigilància penitenciària 0 0 0 0 0 0

J. Penal 2.329 2.978 2.533 3.077 5.050 4.269

A. P penal 2.957 2.921 425 125 237 396

TOTAL 17.412 18.207 4.910 3.887 6.023 5.181

2017 J. Instrucció 11.191 11.423 1.574 459 449 305

J. Violència contra la dona

1.198 1.213 136 6 4 3

J.Menors 470 442 187 253 289 219

J. Vigilància penitenciària 0 0 0 0 0 0

J. Penal 2.424 3.027 2.126 2.905 4.591 4.275

A. P penal 2.872 2.783 301 103 227 464

TOTAL 18.155 18.888 4.324 3.726 5.560 5266

Increment/decrement penal 4,27% 3,74% -11,93% -4,14% -7,69% 1,64%

C
O

N
T

E
N

C
IÓ

S
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IU Contenciós administratiu 2016 1.216 1.183 1.010 124 145 146

Contenciós administratiu 2017 1.168 1.110 1.078 74 113 138

Increment/decrement cont. Adm. -3,95% -6,17% 6,73% -40,32% -22,07% -5,48%
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GIRONA

  Assumptes Execucions de sentència

Ingressats Resolts

Pendents a 

final d’any Ingressats Resolts

Pendents a 

final de l’any

S
O

C
IA

L Social 2016 2.760 3.079 2.121 612 626 672

Social 2017 3.202 2.906 2.421 525 748 535

Increment/decrement social 16,01% -5,62% 14,14% -14,22% 19,49% -20,39%

Total assumptes 2016 30.813 32.001 12.663 7.778 11.577 13.381

Total assumptes 2017 34.622 33.007 14.430 7.100 10.120 13.343

Total increment/decrement 12,36% 3,14% 13,95% -8,72% -12,59% -0,28%

Font: Consejo General del Poder Judicial. Data extracció: 12.6.2018

Fent una anàlisi d’aquestes dades comparatives, destaquem els increments en 
l’entrada d’assumptes en els ordres jurisdiccionals civil (increment del 28,35%), so-
cial (increment del 16,01%) i, en menor mesura, en l’ordre penal (increment del 
4,27%). En canvi, en l’àmbit contenciós administratiu s’ha produït un decrement en 
l’ingrés d’assumptes.

Respecte al nombre d’expedients resolts, les jurisdiccions amb una tendència po-
sitiva són la civil i la penal.

Pel que fa al nombre d’assumptes pendents, destaca l’increment que enregistra la 
jurisdicció civil (un 42,95%). També han incrementat el nombre d’assumptes pen-
dents, tot i que d’una forma més moderada, a la jurisdicció social (14,14%) i la con-
tenciosa administrativa (un 6,73%).

L’execució, en canvi, a nivell de les quatre jurisdiccions ha sofert una davallada.
Allà on s’ha enregistrat un increment major en l’ingrés i en la pendència és en la 

jurisdicció civil, i, més en concret, als jutjats de primera instància. L’entrada d’as-
sumptes relatius a les clàusules sòl en contractes hipotecaris, concentrades en el jut-
jat de primera instància núm. 3 de Girona, explica aquest increment.

Per fer font a aquesta classe d’assumptes, el Departament de Justícia ha nomenat 
dos funcionaris de reforç en aquest jutjat, un del cos de gestió processal i adminis-
trativa i un del cos de tramitació processal i administrativa, i ha autoritzat tres pro-
longacions de jornada als funcionars d’aquest jutjat.

Amb anterioritat a l’increment degut als assumptes de les clàusules sòl, el Depar-
tament de Justícia va sol·licitar, a finals de 2015, al Ministeri de Justícia la creació 
d’un nou jutjat de primera instància en aquest partit judicial. En virtut del Reial de-
cret 902/2017, de 13 d’octubre, ha creat un nou jutjat de primera instància (el número 
7, de Girona), l’entrada en funcionament del qual es preveu per a l’any 2019, sense 
tenir encara data concreta fixada (hi ha implicades altres administracions responsa-
bles de dotar-lo de magistrat i de lletrat de l’Administració de justícia)

El Jutjat mercantil de Girona, també enregistra una forta càrrega de treball. Aquí 
el Departament de Justícia hi ha nomenat tres funcionaris de reforç, des de novem-
bre de 2012, i uns altres dos, des de setembre de 2015, per tal d’agilitar la tramitació 
de les causes pendents.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la 
nova oficina judicial als jutjats de Girona
314-01057/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01057/12 us in-
formo del següent:

Amb motiu de la posada en marxa d’un nou edifici judicial a Girona, el Palau de 
Justícia, dissenyat tenint en compte els requeriments funcionals de l’oficina judicial, 
es va implantar, en data 21 de setembre de 2012, el nou model organitzatiu d’oficina 
judicial en aquest partit judicial, però d’una forma parcial, limitat a aquelles unitats 
que podien ubicar-se en el nou edifici judicial.

Així, aquesta primera fase d’implementació, va afectar l’Audiència Provincial de 
Girona, els tres jutjats socials, els tres jutjats contenciosos administratius i el Jutjat 
de Menors de Girona. La resta d’òrgans judicials del partit judicial, només es van 
veure afectats per la posada en marxa del Servei Comú Processal General, amb fun-
cions de suport de caràcter general a tots els òrgans judicials del partit.

Aquest model d’implementació parcial es va consensuar en el sí de la Comissió 
Mixta entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Departament de Jus-
tícia.

La implementació parcial, va suposar la creació de les unitats següents mitjan-
çant l’Ordre JUS/231/2012, de 27 de juliol:

– El Servei Comú Processal General de Girona (SCPG) que assumeix les fun-
cions de suport de caràcter general a tots els òrgans judicials amb seu en aquest par-
tit judicial i també, respecte el Jutjat de Pau de Salt, en aquest darrer cas les relati-
ves a actes de comunicació i d’execució externs i els exhorts que no requereixin la 
intervenció del jutge ni la del mateix jutjat de pau.

– Les unitats processals de suport directe (UPSD) de les seccions de l’Audièn-
cia Provincial (dues de civil i dues de penal), dels jutjats socials (tres), dels jutjats 
contenciosos administratius (tres) i del jutjat de menors (una), les quals assisteixen 
directament els corresponents jutges i magistrats en l’exercici de la funció jurisdic-
cional.

– El Servei Comú Processal d’Execució Civil, Social i Contenciós Administratiu 
de Girona, que en aquesta primera fase d’implementació parcial assumeix les fun-
cions d’execució corresponents als jutjats socials i contenciosos administratius de 
Girona. La secció civil, amb la qual també compta aquest servei comú, es crearà en 
una segona fase d’implementació.

– El Servei Comú Processal d’Execució Penal de Girona, que en aquesta primera 
fase d’implementació parcial assumeix les funcions d’execució corresponents a les 
seccions penals de l’Audiència Provincial de Girona.

Respecte als òrgans judicials de Girona que encara no s’han transformat en ofici-
na judicial, val a dir que, per a dur a terme la seva implementació, és necessari que 
el Departament de Justícia obtingui les disponibilitats pressupostàries necessàries, 
especialment per a adequar l’edifici de l’avinguda Ramon Folch, 4-6, de Girona, als 
requeriments del nou model organitzatiu.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Departament de Justícia per a agilitar els casos de 
violència de gènere pendents de tramitació als jutjats a Girona
314-01058/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01058/12 us in-
formo del següent: 

El Departament de Justícia recorre a les dades estadístiques sobre les actuacions 
judicials que proporciona el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), per conèixer 
les càrregues de treball de cada jutjat. Girona compta amb un únic jutjat exclusiu de 
violència sobre la dona.
Assumptes

Mitjana Jutjats 

VIDO de Catalunya

Civil 

2016

Civil 

2017

% variació 

civil
Penal 2016 Penal 2017

% variació 

penal

Ingressats 123 123 0% 1.063 1.075 1,13%

Resolts 120 113 ·5,83% 1.054 1.062 0,76%

Pendents a final 

d’any
53 63 18,87% 147 161 9,52%

Jutjat VIDO Girona

Civil 

2016

Civil 

2017

% variació 

civil
Penal 2016 Penal 2017

% variació 

penal

Ingressats 97 134 38,14% 1.362 1.213 ·10,94%

Resolts 105 104 ·0,95% 1.366 1.213 ·11,20%

Pendents a final 

d’any
43 73 69,77% 136 136 0%

Mòdul*

2016 2017

% Superació del 

mòdul Jutjats VIDO

% Diligències 

prèvies

% Diligències 

urgents

% Diligències 

prèvies

% Diligències 

urgents

Catalunya ·58,23% ·46,71% ·57,55% ·45,14%

Girona ·33,92% ·39,17% ·48,08% ·38,33%

FONT: CGPJ / Punt Neutre Judicial / Data d’extracció: 07/06/2018.

*Mòdul aprovat pel CGPJ en virtut d’Acord del Ple de 9 d’octubre de 2003

Les dades estadístiques que us hem mostrat reflecteixen les dades d’activitat d’a-
quest jutjat dels anys 2016 i 2017 i el percentatge de variació d’un any a l’altre. També 
es mostren les dades mitjanes del conjunt de jutjats de violència sobre la dona de Ca-
talunya i el percentatge de superació del mòdul de càrrega òptima de treball que han 
d’enregistrar aquest tipus de jutjats, establert pel CGPJ (en el cas dels jutjats de vio-
lència sobre la dona s’estima en 600 diligències urgents i 1.200 diligències prèvies).

En el conjunt de Catalunya, l’ingrés d’assumptes ha augmentat un 1,13%, en la 
part penal. Pel que fa a la pendència final d’assumptes, la part penal també ha aug-
mentat, a Catalunya.

Al Jutjat de Violència sobre la Dona de Girona, en canvi, ha disminuït el nombre 
d’assumptes ingressats en l’àmbit penal (1.213 assumptes, el 2017, enfront als 1.362 
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assumptes, el 2016). La resolució d’assumptes entre ambdós anys ha decrescut, i la 
pendència s’ha mantingut estable.

Si comparem aquestes dades amb les mitjanes dels jutjats de violència sobre la 
dona de Catalunya, observem que el Jutjat de Violència sobre la Dona de Girona 
enregistra unes dades d’ingrés i de resolució superiors a les mitjanes de Catalunya. 
Tanmateix, la seva pendència és inferior a la mitjana de Catalunya.

Pel que fa a les mesures a emprendre, el Departament de Justícia es troba en pro-
cés d’implementació de dos grans projectes estratègics per augmentar la productivi-
tat dels òrgans judicials i donar un millor servei als ciutadans: la implementació de 
l’oficina judicial, d’una banda, i de les noves tecnologies, de l’altra.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Departament de Justícia per a agilitar els casos de 
violència de gènere pendents de tramitació als jutjats de menors  
de Girona
314-01059/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01059/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia, per conèixer les càrregues de treball dels òrgans ju-
dicials, recorre a les estadístiques sobre les actuacions judicials que proporciona el 
Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Aclarim, d’entrada, que el 10,20% de taxa de saturació a què fa referència la pre-
gunta és, en realitat, l’evolució en percentatge respecte a l’any anterior, d’allò que el 
CGPJ anomena taxa de congestió. Així, doncs, aquesta xifra que reflecteix l’esta-
dística del CGPJ, mostra l’evolució de la taxa de congestió del Jutjat de Menors de 
Girona, del 2016 al 2017.

A continuació, mostrem les dades d’activitat d’aquest jutjat dels anys 2016 i 2017 
i el corresponent percentatge de variació d’un any a l’altre. També incloem les da-
des mitjanes del conjunt de jutjats de menors de Catalunya i, per acabar de tenir 
una visió general de la qüestió, també afegim les dades del percentatge de superació 
del mòdul de càrrega òptima de treball que han d’enregistrar aquest tipus de jutjats. 
Aquest mòdul està establert pel CGPJ i, en el cas dels jutjats de menors, s’estima en 
7010 assumptes.

Assumptes: 

Mitjana jutjats de menors de 

Catalunya  2016 2017 % variació 

Ingressats 508 488 ·3,94%

Resolts 492 499 1,42%

Pendents a final d’any 304 305 0,33%

Taxa de congestió 1,52% 1,55% 2,10%
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Jutjat menors de Girona 2016 2017 % variació

Ingressats 440 472 7,27%

Resolts 498 442 ·11,24%

Pendents a final d’any 157 187 19,11%

Taxa de congestió 1,29% 1,42% 10,20%

 Execució

Mitjana jutjats de menors de 

Catalunya
 2016 2017 % variació

Ingressats 194 217 11’86%

Resolts 162 181 11,73%

Pendents a final d’any 270 300 11,11%

Jutjat menors de Girona 2016 2017 % variació 

Ingressats 300 288 ·4,00%

Resolts 238 289 21,43%

Pendents a final d’any 220 219 ·0,45%

Mòdul*

% Superació del mòdul jutjats de menors 2016 2017

Catalunya ·34,71% ·36,60%

Girona ·37,14% ·32,57%
 

FONT: CGPJ / Punt Neutre Judicial / Data d’extracció: 07/06/2018.

* Mòdul aprovat pel CGPJ en virtut d’Acord del Ple de 9 d’octubre de 2003

Pel que fa als assumptes, com es veu en les dades que hem indicat més amunt, la 
mitjana d’ingrés d’assumptes per jutjat, en el conjunt de jutjats de menors de Cata-
lunya, ha sofert un lleuger descens entre els anys 2016 i 2017, d’un –3,94%. La pen-
dència d’assumptes es manté estable entre el 2016 i el 2017.

En el cas al qual feia referència la pregunta, el Jutjat de Menors de Girona, s’ob-
serva un increment en el nombre d’assumptes ingressats entre el 2016 i el 2017, ha 
passat de 440 assumptes ingressats el 2016 a 472, el 2017 (un 7,27€ d’increment). 
Tanmateix, l’ingrés d’assumptes encara està per sota de la mitjana dels jutjats de 
menors de Catalunya.

Així mateix, la pendència del Jutjat de Menors de Girona és inferior a la mitja-
na dels jutjats de menors de Catalunya: el 2017, 187 assumptes pendents a Girona, 
enfront als 305 assumptes pendents de mitjana que hi havia a Catalunya, en aquests 
tipus de jutjats.

Pel que fa a l’execució, s’observa que el Jutjat de Menors de Girona té un ingrés 
d’execucions superior a la mitjana dels jutjats de menors de Catalunya, tot i que ha 
experimentat una lleugera reducció el 2017.

La resolució d’execucions al Jutjat de Menors de Girona és molt superior a la 
mitjana dels jutjats de menors de Catalunya, fet que afavoreix que la pendència en 
execució es mantingui estable en aquest Jutjat i sigui inferior a la mitjana dels jut-
jats de menors de Catalunya (el 2017, 219 assumptes pendents a Girona, vers els 300 
assumptes pendents de mitjana a Catalunya).

La taxa de congestió del Jutjat de Menors de Girona s’ha incrementat, del 2016 
al 2017, d’un 10,20%; però, en tot cas, es parteix d’unes dades de sobrecàrrega de 
treball molt raonables.
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Afegim que el conjunt de la jurisdicció de menors es troba per sota del mòdul 
que estableix el CGPJ. La mitjana de Catalunya, l’any 2017, se situa en un 36,60% 
per sota. L’any anterior també es trobava per sota, amb un percentatge molt similar 
(34,7%).

En el cas concret del Jutjat de Menors de Girona, l’any 2017, el mòdul era del 
32,57%, per sota.

Pel que fa a les mesures a emprendre, el Departament de Justícia es troba en pro-
cés d’implementació de dos grans projectes estratègics per a augmentar la produc-
tivitat dels òrgans judicials i donar un millor servei als ciutadans: la implementació 
de l’oficina judicial, d’una banda, i de les noves tecnologies, de l’altra.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
programa de formació en noves addiccions per als professionals  
que tracten les toxicomanies
314-01063/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01063/12 us in-
formo del següent: 

Actualment, s’està fent tractament per a les noves addiccions comportamentals 
des de els diferents recursos de salut que atenen les addiccions. Les estratègies bàsi-
ques de tractament d’aquestes noves addiccions comportamentals no difereixen del 
tractament de les altres addiccions.

El Departament de Salut, mitjançant la Subdirecció General de Drogodependèn-
cies conjuntament amb el Pla director de Salut Mental i Addiccions, està elaborant 
el Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals de Catalunya. Aquest Pla con-
templa l’atenció a les addiccions comportamentals des de l’àmbit de la prevenció a 
l’àmbit assistencial.

Així mateix, en el marc de les Estratègies de Salut Mental i Addiccions 2017-
2020 del Departament de Salut, s’ha actualitzat la cartera de serveis dels Centres 
d’Atenció i Seguiment (CAS) a les Drogodependències i s’han inclòs el programes 
de tractament específic de conductes addictives sense substància, com ara el joc 
patològic, la compra compulsiva, l’addicció al sexe, l’ús d’internet i d’altres que es 
desenvoluparan de manera coordinada amb els centres de salut mental i les unitats 
especialitzades.

Actualment s’està realitzant un estudi de la situació al voltant de l’abordatge de 
les addiccions comportamentals, per tal de detectar-ne les necessitats i perfilar les 
línies d’acció adequades. La formació als equips professionals dels CAS hi està con-
templada.

Per a realitzar aquesta tasca, s’està conformant un grup de treball de professio-
nals relacionats amb l’àmbit de la salut mental i les addiccions, que treballaran con-
juntament: 

– La definició de les línies prioritàries a implementar.
– La inclusió i la recollida dels indicadors d’addiccions comportamentals als di-

ferents recursos.
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– El disseny de la formació adient al col·lectiu professional.
– La coordinació entre la xarxa de professionals.
– La cobertura territorial.
Aquesta tasca s’està duent a terme en consonància amb la nova Estratègia Naci-

onal sobre addicions 2017-2024 del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, 
aprovada pel Pla Nacional sobre Drogues, pel Consell Espanyol de drogodependèn-
cies i altres addicions, pel Ple de la Conferència Sectorial i pel Consell de Ministres, 
que inclou específicament l’atenció a les addiccions sense substància: joc patològic, 
noves tecnologies, sexe, etc.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pa-
cients atesos a les unitats d’addicció el 2017
314-01064/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01064/12 us infor-
mo del següent: S’adjunta un quadre que indica les persones que han iniciat un trac-
tament per trastorn causat pel consum de substàncies als diferents centres d’atenció 
a les drogodependències (CAS) de Catalunya l’any 2017, per franges d’edat.

Cal indicar que el nombre de pacients atesos es disposarà un cop es desplegui el 
nou CMBD de salut Mental i Addicions, que es preveu que sigui abans de finalitzar 
l’any 2018.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Annex

Menys de 18 anys De 18 a 29 anys De 30 a 49 anys De 50 a 69 anys Igual o més de 70 
anys Total

N N N N N N
CAS DE SANTS 0 62 255 92 4 413
CAS GARBÍVENT 0 89 343 136 6 574
CAS DE SARRIÀ - SANT GERVASI 0 28 82 44 4 158
CAS DE LA BARCELONETA 0 15 111 68 3 197
CAS DELTA 3 84 388 166 9 650
CAS L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 2 64 241 117 9 433
CAS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 7 33 110 41 2 193
CAS Sabadell 6 95 322 161 9 593
CAS GRANOLLERS 1 68 259 104 3 435
CAS DE MATARÓ. HOSPITAL SANT 
JAUME I SANTA MAGDALENA 79 57 219 129 7 491

CAS CADO DE VIC 3 69 153 63 2 290
CAS DEL BAGES (MANRESA) 1 36 138 66 5 246
CAS TARRAGONA 13 94 363 138 3 611

CAS DE REUS, HOSPITAL DE SANT JOAN 17 57 291 120 10 495

CAS TORTOSA HOSPITAL SANTA CREU 9 48 155 48 2 262
CAS SANTA MARIA DE LLEIDA 0 17 41 19 0 77
CAS DE GIRONA CENTRE D´ATENCIO I 
SEGUIMENT TERESSA FERRER 3 101 353 130 5 592

CAS DE LA GARROTXA (OLOT) HOSPITAL 
SANT JAUME D´OLOT 4 20 91 45 3 163

CAS FONTSANTA 34 45 159 48 2 288
CAS SEU D´URGELL 0 0 3 1 0 4
CAS NOU BARRIS 0 57 188 79 6 330
UNITAT TABAQUISME MOLLET 1 5 35 45 5 91
CAS DE EL PRAT 0 18 90 27 1 136
CAS DE LES BORGES BLANQUES 0 0 0 2 0 2
CAS DE BALAGUER 0 5 10 7 0 22
CAS DE TÀRREGA 1 1 20 4 0 26
CAS DE BALUARD 0 15 43 5 0 63
CAS FORUM 0 21 68 57 2 148
CAS DE GRÀCIA 0 5 36 15 1 57
CAS Sta Coloma 0 12 95 31 2 140
CAS Les Corts 0 23 83 24 3 133
CAS LLUIS COMPANYS 0 19 156 38 3 216
CAS SANT PAU CITRAN 1 14 114 126 9 264
UNITAT ALCOHOLOGIA HOSPITAL CLÍNIC 0 26 150 132 9 317
CAS OLESA DE MONTSERRAT 0 18 65 14 0 97
CAS RUBÍ 2 20 86 24 0 132
CAP BADIA 0 4 16 5 0 25
CAS DE CALELLA UNITAT ATENCIÓ A LES 
DROGODEPENDÈNCIES HOSPITAL DE 
SANT JAUME

18 45 138 43 1 245

CAS D´ ANOIA (IGUALADA) 1 30 150 60 5 246
CAS ALT EMPORDÀ FIGUERES 2 59 163 42 0 266
CAS BAIX EMPORDÀ. CAS PALAMÓS 1 62 169 65 0 297
CAS DE BLANES. CAP SELVA MARÍTIMA 0 16 64 20 1 101
CAS DEL RIPOLLÉS (RIPOLL) 1 9 28 20 0 58
DISPENSARI D´ASSISTÈNCIA A LES 
DROGODEPENDÈNCIES. SERVEI SALUT 
MENTAL. HOSPITAL DE PUIGCERDÀ

0 1 8 3 0 12

CAS MÚTUA TERRASSA 38 58 180 17 0 293
CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT- 
CECAS 1 35 160 45 0 241

CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FP 
COMARCAL 0 0 2 1 0 3

CAS EXTRACTE. CAP LA MINA 2 25 74 18 2 121
CAS HORTA GUINARDÓ 53 62 231 134 4 484
CAS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS - 
VILANOVA 0 30 115 44 2 191

CAS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS - 
VILAFRANCA 0 27 64 24 0 115

CAS DE MOLLERUSSA 0 5 5 2 0 12
CAS MOLLET DEL VALLÈS 1 43 132 69 2 247
CAS DE LA VALL D´HEBRON 1 30 147 78 12 268
CAS CERDANYOLA - RIPOLLET 1 28 78 26 0 133
CAS SANT BOI DE LLOBREGAT 0 26 114 40 2 182
CAS SANT CUGAT DEL VALLÈS 5 11 39 24 2 81
CAS MARTORELL 1 20 79 43 2 145
CAS ESPLUGUES - ESPLUGUES 
LLOBREGAT 0 0 7 4 2 13

Total 313 1967 7479 3193 166 13118

 

Grups d'edat

Centre
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis 
que són seus judicials a Tarragona
314-01071/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01071/12 i 314-
01072/12 us informo del següent:

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.

Es detalla un quadre resum dels 6 edificis que són seus judicials a la ciutat de 
Tarragona amb la informació sol·licitada: 

Ciutat de Tarragona Adreça Règim jurídic Arrendament 

anual

Jutjats Penals 1,2,3 i 4

C. Sant Antoni M. 

Claret 20·24 Propietat

Audiència Provincial / Jutjats 

d’Instrucció 1 a 6 / J.VIDO /

J. Penal 5 / Fiscalia

Av. President 

Companys 10 Propietat

Jutjat i Fiscalia de Menors

C. Cardenal Vidal i 

Barraquer, 5

Arrendament 170.803,26 €

Jutjats 1a instància 4,5,6,7 i 8 / 

Jutjat Contenciós Administratiu 

1 i 2 / Jutjats socials 1,2 i 3 / Jutjat 

Mercantil 1 Av. Roma 19·23 Arrendament 542.138,00 €

Jutjats de 1a instància 1,2 i 3 Av. Roma 7 Arrendament 199.350,79 €

Registre Civil

Rambla Nova 

120·122 Arrendament 233.924,11 €

Barcelona, 24 de juliol de 2017
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que paga 
pel lloguer dels edificis que són seus judicials a Tarragona
314-01072/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01071/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del 
Fòrum Judicial a Tarragona
314-01073/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01073/12 us in-
formo del següent:

Les limitacions pressupostàries i la impossibilitat de dur a terme operacions de 
finançament que, en altres temps, han permès articular solucions constructives i  
de posada en funcionament de nous equipaments judicials, ara estan fora de l’abast 
d’aquesta Administració. Per aquest motiu, estem estudiant alternatives d’inversions 
i solucions en funció dels recursos o actius disponibles, sens perjudici que una mi-
llora de finançament o una flexibilització en els rígids paràmetres de finançament 
d’obra, que actualment ens venen imposats com a Administració actuant, permetin 
recuperar la idea del nou Fòrum Judicial a Tarragona.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat s’ha reunit amb la Plataforma pel 
Transport Públic per parlar de les infraestructures i els serveis 
ferroviaris del Camp de Tarragona
314-01114/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01114/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01115/12 a 314-
01124/12 i 314-01133/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament de Territori i Sostenibilitat no té competències en matèria d’in-
fraestructures ferroviàries, de manera que la mesura d’aixecament de l’actual traçat 
ferroviari correspon a l’Administració General de l’Estat en compliment de la de-
claració d’impacte ambiental del nou corredor Vandellòs-Tarragona aprovada l’any 
2000 en el moment de tramitació del projecte del nou traçat.

En tot cas, l’any 2015 la Generalitat de Catalunya va plantejar al Ministeri de 
Foment la necessitat de modificar el contingut de la declaració d’impacte ambiental 
per tal que es possibilités la tramviarització de la infraestructura existent per tal de 
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mantenir un servei de tramvia aprofitant en gran part la infraestructura ferroviària 
existent 

Aquesta petició no va ser atesa pel Ministeri de Foment i davant la necessitat de 
tenir un plantejament clar i consensuat sobre la situació actual i futura de la xar-
xa ferroviària al Camp de Tarragona, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
conjuntament amb els Ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i Vila- 
seca, han arribat a un acord per a la definició de l’estructura de serveis ferroviaris al 
Camp de Tarragona i de les infraestructures estratègiques per aquest territori.

Així, davant la posada en servei de la doble via entre Vandellòs i Tarragona es 
planteja la viabilitat de millorar els serveis ferroviaris actuals i impulsar noves in-
fraestructures que dotin el territori de millor connectivitat amb els principals punts 
d’activitat econòmica.

L’acord inclou la proposta de remodelació dels trens regionals actuals amb 
l’adaptació a la nova infraestructura amb millors freqüències, més ràpides i millor 
cadenciades.

L’oferta de serveis platejada, suposa que hi haurà 4 trens diaris de l’R16 que cir-
cularan per la línia d’alta velocitat de manera que es podrà arribar de Cambrils a 
Barcelona en 52 minuts. Els Intercity Tarragona-Barcelona passaran de 2 a 5 fre-
qüències/dia i hi haurà dos trens més del servei convencional. També hi haurà 5   
Intercity Reus-Barcelona, amb un temps de trajecte d’1,13 hores, 38 minuts menys 
que la connexió actual.

També es crearà una nova línia R17 que connectarà l’estació de Salou/Port Aven-
tura i Barcelona amb quatre freqüències al dia. Aquesta nova línia exigirà una ac-
tuació d’ampliació i millora de l’estació de Salou/Port Aventura.

Amb aquest conjunt d’actuacions es reforça la comunicació entre Tarragona i 
Barcelona i es redueix el temps de viatge.

Les rodalies territorials es reforçaran amb un servei de llançadora entre Salou/ 
Port Aventura i Tarragona per permetran la coordinació amb els serveis ferroviaris 
en direcció a Barcelona.

Aquesta proposta de servei ha estat també comunicada a l’Ajuntament de Tortosa 
i els Consells Comarcals del Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Montsià i també 
ha estat compartit el contingut de l’acord amb representants del grup parlamentari 
d’ICV, amb la plataforma Promoció de Transport Públic (PTP) amb la Cambra de 
Comerç de Tarragona, el Port de Tarragona i l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona.

Cap altra plataforma d’usuaris ha demanat reunió al Departament de Territori 
per tal d’informar-se s’obre la proposta de serveis.

Aquesta proposta ha estat formalment comunicada al Ministeri de Foment (Adif 
i Renfe) ja que com a titular de la infraestructura, ha d’autoritzar els solcs necessaris 
per a les circulacions proposades.

Així mateix, correspon al Ministeri de Foment concretar les condicions de pres-
tació del servei Euromed.

Per altra banda, els Ajuntaments i la Generalitat de Catalunya també estan 
d’acord en impulsar una nova connexió ferroviària al nord de Tarragona, que aprofi-
ti l’alta velocitat i que permeti connectar aquest àmbit amb Barcelona en 40 minuts. 
Per assolir aquest objectiu caldrà construir un nou corredor de connexió entre la lí-
nia convencional i la línia d’alta velocitat al nord de la ciutat.

Un altre element clau, llargament reivindicat pel territori, és la implantació d’un 
tren-tramvia des de Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus, que enllaci amb una 
nova connexió amb el Vendrell i el Baix Penedès. El document consensuat per la 
Generalitat de Catalunya amb els Ajuntaments aposta pel desmantellament i inte-
gració urbana de les vies entre Cambrils i Salou/Port Aventura, que ha d’executar 
Adif en compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental de la nova infraestruc-
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tura que entra en servei i la implantació posterior d’aquest tren-tramvia, que tindrà 
una demanda total estimada de 2,5 milions de passatgers l’any.

Amb aquest conjunt de mesures es considera que es donarà una cobertura ade-
quada a la mobilitat generada als municipis de Salou i Cambrils que serà així ma-
teix complementada amb els serveis de transport en autobús existent i la millora 
d’aquests serveis d’autobús amb l’estació del Camp de Tarragona i l’aeroport de Reus.

Aquesta millora dels serveis de transport en autobús, com d’altres mesures de 
reforç dels serveis actuals que pugui resultar necessària, serà finançada en el marc 
de la partida pressupostària que anualment es destina a la millora dels serveis de 
transport públic de viatgers per carretera com a activitat prioritària del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat per potenciar la mobilitat sostenible en el conjunt 
del territori.

Finalment, cal fer esment que en el cas del servei Lleida - La Pobla de Segur, la 
competència sobre la infraestructura correspon a la Generalitat de Catalunya i és 
per això que va ser possible el manteniment del servei ferroviari en aquest àmbit 
com a una aposta per al servei públic i per dinamitzar la potencialitat econòmica de 
les comarques afectades amb una explotació més racional per part d’FGC i optimit-
zant al màxim les condicions d’explotació.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat s’ha reunit amb la Plataforma en 
Defensa del Ferrocarril del Camp de Tarragona per parlar de les 
infraestructures i els serveis ferroviaris de la zona
314-01115/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el efectes 
econòmics a Cambrils i Salou per la pèrdua dels serveis ferroviaris
314-01116/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de connexió 
dels nuclis urbans de Salou, Cambrils i Tarragona després que es 
desmantellin els serveis ferroviaris
314-01117/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
renuncia a l’estació de trens del centre de Salou (Tarragonès)
314-01118/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals va rescatar la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur
314-01119/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del 
nombre de connexions ferroviàries entre Salou i Tarragona i entre 
Salou i Barcelona
314-01120/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de 
connexions entre l’estació de Port Aventura i les de Barcelona  
i Tarragona
314-01121/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els trens Euromed 
deixaran d’aturar-se a Tarragona
314-01122/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
connexions diàries entre les estacions de Tarragona i de Tortosa  
que es perdran
314-01123/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
tenen l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre de 
l’acord per les infraestructures i els serveis ferroviaris al Camp de 
Tarragona
314-01124/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la 
implantació del tren tramvia entre Cambrils i Salou fins a Tarragona i 
Reus i les noves connexions amb el Baix Penedès
314-01125/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01125/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01126/12 a 314-
01132/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Per a l’establiment de la programació concreta i l’avaluació dels cost associat a 
la implantació del tren-tramvia, cal establir prèviament la definició detallada de les 
actuacions a portar a terme.

El Govern de la Generalitat considera adient desplegar la implantació del 
tren-tramvia per fases, prioritzant la implantació al Camp de Tarragona.

En aquest sentit, es va sol·licitar al Ministeri de Foment l’aprofitament del corre-
dor actual, entre Cambrils i Port Aventura, com a línia de tren-tramvia i la reassig-
nació de la dotació econòmica, prevista per al desmantellament, per a l’adequació 
del corredor a la nova configuració com a tren-tramvia.

L’acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tarragona pre-
veu una estació intermodal a l’àmbit de l’aeroport de Reus, en el nou corredor Van-
dellós-Camp de Tarragona, la qual cosa obre la possibilitat de dotar l’estació de ser-
veis ferroviaris de mitjà recorregut i de regionals per als àmbits propers de les terres  
de l’Ebre i el Camp de Tarragona. Així mateix, es podran desplegar d’altres serveis de  
transport públic d’àmbit local per garantir una idònia connectivitat amb l’aeroport 
de Reus i els nuclis urbans propers.

Pel que fa a la ubicació de l’estació intermodal recollida a l’acord és la que ga-
ranteix una millor intermodalitat ferroviària - aeroportuària.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
per a la implantació del tren tramvia entre Cambrils i Salou fins a 
Tarragona i Reus i les noves connexions amb el Baix Penedès
314-01126/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01125/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del 
desmantellament dels serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
314-01127/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01125/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es transformen gradualment les infraestructures ferroviàries 
del Camp de Tarragona sense desmantellar el sistema ferroviari 
integral
314-01128/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01125/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’ha acordat emplaçar l’estació ferroviària intermodal a 
Perafort (Tarragonès)
314-01129/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01125/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estació 
ferroviària intermodal que es preveu construir a Perafort (Tarragonès) 
enllaçarà amb algun sistema ferroviari de rodalia o tramvia
314-01130/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01125/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’estació intermodal del Camp de Tarragona no es construirà en 
el punt d’intersecció del Corredor Mediterrani amb la línia ferroviària 
convencional Reus-Tarragona
314-01131/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01125/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb bus 
de l’estació intermodal del Camp de Tarragona i l’aeroport
314-01132/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01125/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el pla per les 
infraestructures i els serveis ferroviaris al Camp de Tarragona s’ha 
acordat amb el Ministeri de Foment
314-01133/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01114/12.

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

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01144/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Empresa i Coneixement (EMC) disposa d’informació sobre 
reclamacions de clients d’iDental obtinguda directament per l’Agència Catalana del 
Consum (ACC) i a través d’altres serveis públics de consum. Alhora, el Departa-
ment de Salut (SLT) disposa d’informació rebuda directament pels clients i mitjan-
çant el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC).
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Amb la informació disponible al EMC, des de 2016 (no hi ha dades anteriors) 
fins el 21 de juliol de 2018, els clients d’iDental han presentat 861 reclamacions: 
293 rebudes a l’ACC i a les oficines comarcals d’informació al consumidor (OCIC) 
i 568 rebudes a les oficines municipals d’informació als consumidors (OMIC). Pràc-
ticament totes les reclamacions han estat presentades mitjançant els fulls oficials de 
reclamació, impresos o virtuals. Alhora, SLT ha rebut 10 reclamacions (fins el 25 
de juny de 2018).

Com a aclariment, en matèria de consum no existeix el llibre de reclamacions. 
Existeixen fulls oficials de reclamació que es poden emplenar en paper, utilitzant els 
impresos editats per l’Agència Catalana del Consum que faciliten els serveis públics 
de consum i que també els establiments han de tenir a disposició dels clients, o per 
internet, mitjançant el formulari que es pot descarregar al web consum.gencat.cat o 
a l’aplicació mòbil Infoconsum.

Pel que fa als motius de les reclamacions, els principals són els següents:
– Incompliment del contracte
– Tractament inacabat
– Mala praxis (servei efectuat incorrectament): disconformitat amb el tractament 

rebut, problemes derivats de serveis deficients
– Retard injustificat en la prestació del servei: pacients desatesos; tractaments 

inacabats amb canvis de cita (llistes d’espera)
– No devolució de les quantitats cobrades davant la manca de prestació del servei 

o per la decisió de no continuar amb el tractament: problemes amb el crèdit vinculat
– Incompliment de la publicitat en quant al preu del servei
– Facturació incorrecta
Amb relació a les mesures adoptades per EMC, mitjançant l’ACC, se centren en:
– L’activitat mediadora per tal d’intentar assolir una resolució pactada de la re-

clamació:
– Durant el funcionament de les clíniques iDental, la mediació es realitzava amb 

l’empresa per al correcte compliment de la prestació pactada o, si s’esqueia, una 
compensació adequada.

– A partir del tancament de les clíniques iDental, la mediació es realitza amb les 
entitats creditícies amb la finalitat d’aconseguir una solució el més favorable possi-
ble per als afectats amb crèdits vinculats atorgats per aquestes entitats.

– La inspecció i la imposició de sancions pel que fa als fets constitutius d’infrac-
ció administrativa en matèria de consum.

Alhora, SLT ha realitzat inspeccions a les clíniques, en les quals s’han revisat 
12 històries clíniques i 311 reclamacions mitjançant fulls oficials de reclamació els 
anys 2016 i 2017: 7 a la clínica de Tarragona; 12, a la de Girona i 292, a la de Bar-
celona.

Amb relació a la protecció dels drets de la ciutadania en matèria de consum, 
l’ACC va iniciar les actuacions inspectores a mitjan 2016. De l’anàlisi de les actua-
cions presencials i de la documentació requerida i aportada per l’empresa es consta-
ten diversos incompliments de la normativa aplicable a les relacions de consum, per 
la qual cosa es decideix incoar un expedient sancionador el juny del 2017, que s’ha 
resolt el gener del 2018 amb un import de la sanció de 68.000 €. En aquest expedient 
hi consten les infraccions següents:

– En el pressupost previ, el rebuts a compte i la factura hi mancaven diverses 
dades obligatòries

– No formalitzar avals o garanties amb relació a les quantitats avançades
– Publicitat enganyosa, ja que s’oferien els serveis com subvencionats amb aju-

des socials
– Realitzar pràctiques abusives: cobren per un servei Fast & Perfect 12.500 €, 

que és més del doble dels preus mitjans del sector i, per tant, un preu abusiu



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 210

Hi ha un altre expedient sancionador per un incompliment lleu d’informació con-
tra l’establiment d’iDental a Girona, per un import de 2.000 €, incoat el setembre del 
2017 i resolt el maig del 2018.

Durant el primer semestre d’aquest any 2018 s’han dut a terme noves actuacions 
inspectores, en les quals s’han tornat a constatar diversos incompliments de la nor-
mativa aplicable a les relacions de consum, per la qual cosa es proposarà la incoació 
de l’expedient sancionador corresponent.

Arran del tancament de les clíniques dentals iDental en l’àmbit territorial de 
Catalunya, els inspectors de la Secció d’Inspecció de Serveis de l’ACC van iniciar 
el procés de notificació de requeriments a les empreses responsables dels diferents 
establiments, procés que en aquests moments es troba obert. Per altra banda, la Ins-
pecció de Consum i Control de Mercat de l’ACC ha notificat requeriments d’infor-
mació a diferents entitats financeres de crèdit (EFC) per comprovar l’existència de 
contractes de finançament dels serveis de tractament dental de l’empresa iDental 
que puguin tenir caràcter vinculat. L’objecte del requeriment és identificar el nom-
bre de persones consumidores que han contractat el finançament del seu tractament 
amb alguna d’aquestes entitats i la situació de cadascun d’aquests contractes, així 
com les accions que aquestes entitats tenen previst emprendre en relació amb els 
afectats. També s’ha aprofitat per recordar–los que, en tractar-se de crèdits vinculats 
i d’acord amb la Llei 16/2011, de contractes de crèdits al consum, l’entitat financera 
ha de procedir d’immediat a la resolució del contracte de crèdit i ha d’abstenir-se de 
passar al cobrament qualsevol quota resultant del mateix en els casos en què tingui 
coneixement de la manca d’execució total o parcial del contracte principal.

Des que es comencen a produir tancaments de clíniques iDental a Catalunya, el 
20 de maig de 2018, l’ACC ha divulgat de forma destacada en el seu web, així com 
a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació i de la xarxa d’oficines 
comarcals i municipals d’informació al consumidor, les recomanacions a seguir pels 
afectats. Es poden consultar en el document annex.

A partir dels requeriments a les entitats financeres, l’ACC, va convocar a una 
reunió l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNEF), entitat 
que aglutina la majoria de les entitats titulars de crèdits vinculats, per tal d’inten-
tar donar vies de solució als afectats pel tancament de les clíniques iDental. Fruit 
d’aquesta reunió, s’ha acordat que les entitats financeres associades a ASNEF (es 
poden consultar a www.asnef.com), analitzaran cas per cas les reclamacions. En tot 
cas, es comprometen a:

– Pel que fa a crèdits atorgats a clients als quals no s’ha iniciat el tractament, se’ls 
oferirà la possibilitat de cancel·lar el crèdit o de realitzar el tractament en altres clí-
niques dentals concertades per la financera sense cap cost addicional per al pacient.

– Als clients amb tractaments iniciats però pendents de finalització se’ls oferirà 
prosseguir el tractament en altres clíniques concertades per la financera en les ma-
teixes condicions. Addicionalment, s’estudiarà la possibilitat d’oferir la condonació 
parcial del crèdit proporcionalment a les prestacions pendents de realització, prèvia 
valoració per un odontòleg, de la part de tractament realitzada i de la part de tracta-
ment pendent de realitzar.

– ASNEF es compromet a treure dels fitxers de morosos els clients d’iDental 
amb crèdits vinculats i a no incloure-n’hi de nous, fins que no es resolgui definiti-
vament tot el procés.

Addicionalment l’entitat financera Sabadell Consumer s’ha adreçat directament 
a l’ACC per expressar la seva disponibilitat a cercar solucions satisfactòries pels 
afectats, prioritzant el valor de reputació de la pròpia empresa i del grup bancari al 
qual pertany.

A data 27 de juny de 2018, la Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra (PG-
ME) ha rebut, en diferents comissaries del territori, 835 denúncies de persones afec-
tades pel tancament de les clíniques iDental.
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La distribució de les denúncies per regions policials és la següent:
– 151 denúncies a la Regió Policial Girona
– 580 denúncies a la Regió Policial Metropolitana Barcelona
– 104 denúncies a la Regió Policial Camp de Tarragona
En tots els casos la PG-ME ha traslladat les denúncies a l’autoritat judicial cor-

responent.

Barcelona, 25 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

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

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01152/12 us in-
formo del següent:

El Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat 
(MUFPS) s’imparteix al sistema universitari de Catalunya des del curs 2009-2010, 
de forma coordinada entre totes les universitats que l’ofereixen, en el marc del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya.

Aquesta coordinació a nivell de sistema universitari implica, entre altres, un 
acord entre les universitats per a la distribució de les especialitats del màsters que 
aquestes ofereixen, així com de les modalitats d’aquesta oferta.

El curs 2017-2018 ja s’han ofert alguns grups en modalitat semipresencial, en 
les especialitats de Matemàtiques, Orientació Educativa i en Formació i Orientació 
Laboral. El proper curs 2018-2019 hi haurà, de forma pilot, una oferta semipresen-
cial en l’especialitat en Tecnologies Industrials, adreçada a professorat de formació 
professional.

Per al següent curs 2019-2020 està previst un nou acord de distribució entre les 
universitats de l’oferta de les especialitats del màster, que serà feta en relació amb les 
necessitats de professorat d’ensenyament secundari i el perfil d’aquest, i en el qual 
també es preveu una oferta important en modalitats semipresencials de determina-
des especialitats del màster, atenent a la previsible demanda de candidats interessats 
en el màster que han de fer compatible el seguiment d’aquest amb una activitat pro-
fessional i amb l’exigència del pilot.

Per contra, el sistema universitari no preveu una oferta intensiva del màster, atès 
que aquest té una durada de 60 ECTS oferida en un curs acadèmic sencer, i sembla 
l’adequat per a l’adquisició i assimilació de les competències professionals que con-
fereix el MUFPS.

Barcelona, 27 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 el nombre de casos 
de xarampió detectats el 2018
314-01159/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01159/12 a 314-
01163/12 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 nombre de casos de xarampió confirmats des del mes de gener de 2018 fins 
el 20 de juny de 2018 ha estat de 23. Tots ells han estat derivats de casos importats 
de fora de Catalunya associats a viatgers procedents de Romania, Ucraïna, Regne 
Unit i País Valencià.

A Catalunya s’adopten mesures en relació als casos de xarampió des de l’any 
1990, quan es va implementar el Programa d’eliminació del Xarampió autòcton a 
Catalunya. Posteriorment, el 2001 es va posar en marxa a nivell estatal el Pla d’Eli-
minació del Xarampió a Espanya en el qual participen totes les comunitats autòno-
mes, en el marc de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE), el 
qual s’integra a nivell europeu amb l’European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC).

Les mesures adoptades envers una sospita de cas de xarampió són les establertes 
en el Protocol d’actuació per a la prevenció i el control del xarampió, consensuat i 
aprovat per la Comissió de Vigilància Epidemiològica de la xarxa epidemiològica 
de Catalunya. Aquest document està publicat a l’espai web Canal Salut i es pot con-
sultar a l’enllaç següent: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/
ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/x/xarampio/arxius/protocol_xarampio.pdf.

Quan es notifica un cas de malaltia clínicament compatible amb xarampió a la 
Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SG-
VRESP) o al Servei d’Urgències de Vigilància de Catalunya (SUVEC) es duen a 
terme les següents mesures: 

– Declarar de manera urgent (de forma immediata, abans de 24 hores) al Servei 
de Vigilància corresponent a l’àmbit territorial on exerceixi el metge declarant, amb 
la finalitat d’iniciar les actuacions de control de manera immediata i la coordinació 
de les proves de laboratori per confirmar el cas.

Les actuacions seran coordinades pels diferents serveis de vigilància epidemio-
lògica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) o l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, en els seus àmbits territorials respectius i que conformen la 
Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC).

– En tots els casos es realitzarà una enquesta epidemiològica acurada, per tal de 
recollir la informació d’interès per a cada cas: 

- Cal obtenir una història detallada de la immunització que permeti conèixer si 
ha rebut la vacuna triple vírica i, en cas afirmatiu el nombre de dosis i la data de 
l’administració.

- És molt important identificar la font d’infecció per a conèixer on i quan va ser la 
transmissió, el que facilitarà la investigació dels contactes a risc. S’investigaran els 
possibles viatges realitzats durant l’esmentat període de temps a zones endèmiques 
o zones en les quals existeixen brots actius.

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/x/xarampio/arxius/protocol_xarampio.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/x/xarampio/arxius/protocol_xarampio.pdf
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- Cal identificar a les persones susceptibles que van estar en contacte durant el 
període de transmissibilitat de la malaltia. Aquestes persones han de rebre la vacuna 
triple vírica si no acrediten immunitat front la malaltia.

Es considera una persona immunitzada la persona que ha rebut dues dosis de 
TV, la que ha documentat haver patit el xarampió (detecció d’anticossos IgG anti-
xarampió), o la que segons els estudis de seroprevalença es consideri que esta im-
munitzada.

A Catalunya es considera que estan immunitzades les persones nascudes l’any 
1966 o abans. Per tant, llevat que hi hagi contraindicació, es vacunaran tots els con-
tactes no immunitzats, tant familiars com de la llar d’infants, escola, universitat o 
lloc de treball nascuts després de l’any 1966.

Les mesures de control davant d’un cas de xarampió seran aplicades a criteri dels 
epidemiòlegs en funció de la situació.

Les persones o grups de persones implicades directament que són contactes d’un 
cas es contacten individualment per dur a terme les esmentades mesures de preven-
ció i control.

Des de la XVEC es comunica l’existència d’un cas o casos confirmats de xa-
rampió als centres assistencials de la zona implicada per tal d’alertar de la possible 
aparició de nous casos.

La població general s’informa en cas que hi hagi una situació de brot epidèmic 
en un àmbit comunitari mitjançant notes de premsa i publicacions informatives a 
l’espai web Canal Salut o al lloc web de l’ASPCAT.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

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

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01159/12.

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

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01159/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per 
a informar a la població dels casos de xarampió el 2018
314-01162/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01159/12.

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

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01159/12.

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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01164/12 a 
314-01166/12 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 de xarampió confirmat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) el passat mes d’abril a les Terres de l’Ebre es va iniciar amb la importa-
ció d’un cas procedent de la Comunitat Valenciana on es va donar un brot relacionat 
amb un hospital.

Els serveis de vigilància epidemiològica de l’Agència de Salut Pública al Camp 
de Tarragona i Terres de l’Ebre van realitzar la investigació epidemiològica del brot 
amb plena coordinació amb la Unitat Bàsica de Prevenció de l’Institut Català de la 
Salut (ICS), el servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Verge de la Cinta i amb 
els serveis de prevenció de les empreses externes de cara a efectuar una vigilància 
activa de les persones treballadores i els seus contactes. Es va enviar informació a 
tots els centres sanitaris, recordant el protocol a seguir per al personal sanitari.

Mitjançant les investigacions epidemiològiques i de les característiques genèti-
ques del virus es va confirmar que les variants dels virus de xarampió identificades 
a Tortosa són les mateixes que les de la Comunitat Valenciana i, per tant, pertanyen 
a la mateixa cadena de transmissió.

Les mesures preventives i de control dutes a terme van ser les següents: 
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– Es va revisar l’estat immunitari de convivents i contactes i es va vacunar els 
que no han acreditat vacunació d’acord amb els criteris del Protocol d’actuació per 
a la prevenció i el control del xarampió.

– Els casos confirmats i sospitosos es van aïllar a casa o a l’hospital durant el 
període de transmissibilitat.

– Com a mesura de màxima precaució, atès que no es coneixia la protecció de 
la totalitat del personal, es va efectuar vigilància activa entre els treballadors dels 
centres de l’ICS.

• Exclusió laboral d’aquells treballadors amb febre i que no complien criteris de 
protecció davant el xarampió.

• Es va revisar l’estat immunitari (IgG) de tots els professionals de l’ICS de 
l’Hospital i de l’atenció primària de les Terres de l’Ebre.

• Al personal no protegit, se li va comunicar el resultat i es va portar a terme la 
vacunació.

– Es van donar instruccions a les empreses de serveis que efectuen tasques a 
l’hospital per tal que els serveis de prevenció respectius efectuïn una vigilància ac-
tiva dels treballadors i dels contactes dels casos. També es van donar indicacions a 
les empreses dels casos que no tenien vinculació laboral amb l’hospital.

L’ASPCAT va donar per finalitzat aquest brot de xarampió el 20 de maig de 
2018.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01164/12.

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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01164/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre de les 
clíniques odontològiques de baix cost com a centres sanitaris
314-01177/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01177/12 a 
314-01178/12 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assump-
te i, per con-següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

Tots els centres sanitaris de Catalunya, independentment de la seva tipologia o 
naturalesa han d’obtenir una autorització administrativa per a funcionar, de forma 
prèvia a l’inici de la seva activitat.

Això ve determinat pel Decret 151/2017, de 17 d’octubre, pel qual s’estableixen 
els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris 
i els procediments per a la seva autorització i registre.

Les clíniques dentals, com a centres sanitaris que són, estan també obligades a 
obtenir, de forma prèvia, la preceptiva autorització administrativa de funcionament, 
emesa per la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària. Sen-
se aquesta autorització no és pot funcionar sense incórrer en sanció administrativa.

Pel que fa a iDental, cal indicar que a Catalunya no era una cadena de franquí-
cies, ja que totes les clíniques estaven gestionades per una mateixa empresa (Barce-
lona proyecto odontológico, SL amb NIF. B87258067). Cadascuna de les quatre clí-
niques dentals iDental radicades a Catalunya van ser autoritzades en el seu moment.

A continuació es mostra el nombre d’actuacions d’inspecció realitzades pel De-
partament de Salut en centres sanitaris de Catalunya en el període 2015-2017.

Actuacions d’inspecció en centres sanitaris Any 2015 Any 2016 Any 2017

Àmbit hospitalari 48 87 118

Àmbit extrahospitalari 476 485 641

Total 524 572 759

A continuació es mostra el nombre d’actuacions d’inspecció realitzades pel Depar-
tament de Salut en clíniques odontològiques de Catalunya en el període 2015-2017.

Actuacions d’inspecció en clíniques 

odontològiques Any 2015 Any 2016 Any 2017

Incidents 42 101 30

Reclamacions 9 14 26

Expedients sancionadors 3 37 10

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions als centres sanitaris entre el 2015 i el 2017
314-01178/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01177/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe encarregat 
per la Comissió Europea a la consultora Pöyr sobre la viabilitat del 
gasoducte Midcat
314-01211/12

Proponent: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01211/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01212/12 a 314-
01215/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La Generalitat sí coneix aquest informe. Es tracta d’una anàlisis cost - benefici 
(cost benefit assessment (CBA)) del projecte de gasoducte del Pirineu oriental (South 
Transit Eastern Pyrenees (STEP)) com a primera fase del MIDCAT realitza per la 
consultora Pöyry a petició de la Comissió Europea d’acord amb la metodologia de 
la xarxa europea de transportistes de gas (ENTSOG).

El document analitza cinc escenaris i diferents test d’estrès que exploren els po-
tencials beneficis aportats per STEP.

Quant a si la Generalitat té informació del Ministeri de Foment sobre aquest pro-
jecte, i si coneix el recorregut exacte del projecte entre Hostalric i la frontera fran-
cesa, s’informa que la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial no 
ha rebut cap informació del Ministeri de Foment sobre aquest projecte.

L’esmentada infraestructura formaria part de la xarxa bàsica de gas natural com-
petència de l’Administració General de l’Estat d’acord amb la regulació que segui-
dament s’exposa:

«Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
[...]
Artículo 3. Competencias de las autoridades reguladoras.
[...]
2. Corresponde a la Administración General del Estado, en los términos estable-

cidos en la presente Ley:
[...]
c) Autorizar las instalaciones que integran la red básica de gas natural, así como 

aquellas otras instalaciones de transporte secundario y de distribución, a que se refi-
ere la presente Ley, cuando salgan del ámbito territorial de una Comunidad Autóno-
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ma. Asimismo, informará, con carácter vinculante, las autorizaciones de aquellas 
instalaciones de la red de transporte secundario que sean competencia de las Co-
munidades Autónomas. Dicho informe hará referencia explícita a las condiciones a 
aplicar en el procedimiento de adjudicación».

L’Administració General de l’Estat no ha informat del traçat entre Hostalric i la 
frontera francesa.

Pel que fa a si la Generalitat comparteix la necessitat d’impulsar aquest gaso-
ducte, en la sessió de 5 de desembre de 2013, el Ple del Parlament de Catalunya va 
aprovar la Moció 63/X, mitjançant la qual insta el Govern a establir les bases per 
constituir un pacte nacional per a la sobirania energètica, en què participin tots els 
agents implicats. També l’insta a promoure un canvi del marc regulador amb l’ob-
jectiu de garantir el control democràtic de l’energia i fer que l’accés sigui tipificat 
com un dret fonamental.

També la Moció 53/X, de 24 d’octubre de 2013, i les mocions 90/X i 91/X, de 
14 de març de 2014, insisteixen en la necessitat de revisar i reformular la política 
energètica de Catalunya.

Per tal de donar compliment a aquestes mocions, el 15 d’abril de 2014 el Govern 
va aprovar I’Acord sobre l’impuls del Pacte nacional pera la sobirania energètica.

En la sessió del dia 27 de maig de 2015, el Comitè Coordinador del Pacte nacio-
nal per a la sobirania energètica va aprovar el Document de bases pera constituir un 
pacte nacional per a la transició energètica.

El Govern de Catalunya a la sessió del 7 de juliol de 2015 va acordar:
«Prendre coneixement del Document de bases per a constituir un pacte nacional 

per a la transició energètica, així com del procés de concertació del Pacte nacional per 
a la transició energètica aprovats pel Comitè Coordinador del Pacte esmentat».

L’esmentat document fixa la posició del Govern en matèria d’aprovisionament 
energètic.

«Eix 2. Garantir l’abastament energètic de Catalunya i la qualitat i fiabilitat dels 
subministraments energètics.

Per a garantir l’abastament energètic i la qualitat i fiabilitat dels subministra-
ments energètics a Catalunya, cal dur a terme les estratègies següents:

Potenciar la diversificació de l’aprovisionament energètic exterior
- Increment de les infraestructures d’interconnexió internacional d’aprovisiona-

ment:
o Reforçar les interconnexions elèctriques de Catalunya amb els territoris veïns.
o Impuls a la connexió de la xarxa de transport de gas natural de Catalunya amb 

França (MidCat) com a infraestructura bàsica per a la incorporació de Catalunya a 
l’European Gas Single market.

- Diversificació dels països proveïdors, sobretot en el cas del gas natural per as-
segurar un abastament de gas natural suficientment diversificat a nivell de països 
d’origen».

D’acord amb l’explicació realitzada, la planificació energètica que segueix el Go-
vern inclou aquesta infraestructura com a estratègica per a la garantia del subminis-
trament del país. No obstant, les actuacions del Govern es realitzaran d’acord amb 
el territori.

Finalment, pel que fa als informes d’impacte ambiental, el projecte de gasoducte 
entre Martorell i Figueres és promogut per l’empresa estatal Enagas S.A. Atès que 
es tracta d’un projecte d’una infraestructura estatal, la competència per a l’autorit-
zació correspon al Ministeri competent en matèria d’energia i, per tant, l’avaluació 
d’impacte ambiental la realitza el ministeri corresponent de l’Administració Gene-
ral de l’Estat.

D’acord amb això, en data 21 de febrer de 2007, el Ministeri de Medi Ambient 
va iniciar el procediment d’avaluació d’impacte ambiental mitjançant el tràmit de 
consultes prèvies per realitzar el document d’abast i contingut de l’Estudi d’Impacte 
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Ambiental (EIA). En resposta a aquesta sol·licitud, el 2 de maig de 2007, la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge va emetre informe on s’incidia en què en les alternatives s’estudiessin els 
traçats que seguissin els corredors d’infraestructures existents.

El 21 de març de 2008 el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí va sol-
licitar informe sobre l’EIA. En data 30 de març de 2008, la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge va emetre informe on es suggeria modificar uns trams del traçat per ajustar-los 
a l’AP-7 i també proposava una sèrie de mesures preventives i correctores a tenir 
en compte durant la construcció del projecte. Posteriorment, en data 27 de juny de 
2008, aquesta Direcció General esmentada va emetre un informe complementari 
on s’incorporaven les consideracions efectuades per la Direcció General del Medi 
Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, relatives a la fauna, flora i 
forests.

El 10 de desembre de 2008 Enagas S.A. presenta un estudi de traçat paral·lel a 
l’autopista AP-7 versus el traçat projectat, el qual va ser informat favorablement per 
la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge en data 18 de desembre de 2008.

El 4 de gener de 2010 va tenir entrada l’Addenda nº 1 del Projecte de gasoducte 
Martorell –Figueres, que incorporava les mesures correctores previstes. Una vegada 
revisada aquesta addenda, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sosteni-
bilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge va emetre informe en data 9 
de febrer de 2010.

El 10 d’agost de 2010, la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental 
del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí va emetre la Declaració d’Im-
pacte Ambiental –DIA– (BOE de 6 de setembre de 2010). Posteriorment, en data 7 
de març de 2011, la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç va atorgar l’autorització per a la construcció del ga-
soducte.

Posteriorment, durant els anys 2011-2013 es va procedir a l’execució del tram 
entre Martorell i Hostalric, on la Direcció General de Polítiques Ambientals del 
Departament Territori i Sostenibilitat va participar en el seguiment de les mesures 
preventives i correctores del gasoducte que s’havien establert a la DIA.

Pel que fa al tram executat, d’acord amb la normativa actual, la DIA esmentada 
és vigent, ja que no caduca fins el 2019.

D’acord amb l’exposat, la Direcció General esmentada continuarà vetllant per la 
correcta execució de les mesures preventives i correctores establertes a la DIA. Així 
mateix, es realitzarà un seguiment de les obres per tal de determinar si és necessària 
una nova avaluació ambiental tenint en compte les modificacions que vulgui realit-
zar el promotor o la caducitat de la DIA actualment vigent.

Barcelona, 26 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació del 
Ministeri de Foment sobre el projecte del gasoducte Midcat
314-01212/12

Proponent: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01211/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix la 
necessitat d’impulsar el gasoducte Midcat
314-01213/12

Proponent: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01211/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recorregut exacte 
del projecte del gasoducte Midcat en el tram entre Hostalric  
(La Selva) i la frontera amb França
314-01214/12

Proponent: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01211/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes 
d’impacte ambiental del projecte del gasoducte Midcat
314-01215/12

Proponent: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01211/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats en 
el marc del Pla de colònies industrials en el període 2015-2017
314-01230/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01230/12 us in-
formo del següent: 

L’última convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als 
ajuntaments de Catalunya per fomentar les actuacions de millora paisatgística en les 
colònies del Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat es va fer pública el 
mes de febrer del 2010.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats 
per a netejar els marges dels rius i les rieres del Bages i el Berguedà 
en el període 2015-2017
314-01231/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01231/12 us in-
formo del següent: 

En les taules següents es pot observar la relació de subvencions atorgades (des-
tinades a actuacions en zones de lleres urbanes) i de les actuacions efectuades di-
rectament per l’Agència Catalana de l’Aigua, en zones de lleres no urbanes, a les 
comarques del Bages i del Berguedà, corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017.

Comarca del 

Berguedà

2015

Actuació/ llera Import (sense IVA)

Bagà

Urbana 

Torrent del Roser 1.036,80 €

Guardiola de 

Berguedà

Urbana 

Riu Llobregat Actuació no executada al 2014 

per impossibilitar el treball l’excés de cabal 

a finals del 2014. Autoritzat el pagament i la 

realització dels treballs al 2015 6.611,57 €

Pobla de Lillet

No Urbana

Riu Llobregat 3.056,40 €

Total 10.704,77 €

Comarca del 

Bages

2015 2016-2017

Actuació/

llera
Import (sense IVA) Actuació Import (sense IVA)

Artés    

Urbana 

Riera Malrubí 7.064,00 €

Castellbell i el 

Vilar

Urbana 

Riu Llobregat 9.890,47 €    

Castellgalí    

No Urbana

Torrent de 

Rubió 8.838,94 €

Monistrol de 

Montserrat

No Urbana 

Riu Llobregat 

2.780,78 €    

7.426,51 €    

Sallent    

Urbana

Riu Cornet 8.508,80 €

Sallent    

Urbana 

Riu 

Llobregat 11.587,20 €

Sallent    

Urbana 

La Riereta 5.275,20 €

Fascicle sisè
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Comarca del 

Bages

2015 2016-2017

Actuació/

llera
Import (sense IVA) Actuació Import (sense IVA)

Sant Joan de 

Vilatorrada

Urbana 

Riu Cardener 9.903,17 €    

Sant Mateu 

de Bages

No Urbana

Riu Cardener 4.613,54 €    

Sant Vicenç 

de Castellet    

No Urbana

Torrent de 

Rubió 7.982,52 €

Santpedor    

Urbana 

Riu d’Or 11.928,80 €

Súria    

No Urbana

Riu Cardener 1.558,12 €

Total   34.614,47 €   62.743,58 €

Properament sortirà a informació pública el programa de mesures de manteni-
ment i conservació de lleres per trams urbans i no urbans 2018-2019 que s’ha redac-
tat a partir de les peticions realitzades pels ens locals durant el desembre 2017 i 
gener de 2018.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació del 
col·lector de salmorres del Bages
314-01233/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01233/12 us in-
formo del següent: 

Una gran part de l’actual col·lector de salmorres és una infraestructura molt anti-
ga que requereix d’una completa renovació, ja sigui per la seva obsolescència tècnica 
o per la necessitat d’atendre els nous requeriments de cabal dels seus usuaris. És per 
això que el nou col·lector de salmorres, des de Cardona i Balsareny fins a Abrera i el 
seu tram final al Prat de Llobregat, és una actuació que es va incorporar al Programa 
de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), 
aprovat per Acord GOV/1/2017, de 3 de gener, sota l’epígraf C7.002.

El projecte, juntament amb la relació de béns i drets afectats i la declaració d’im-
pacte ambiental, va ser aprovat mitjançant resolució del director de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua de data 22 de maig de 2017. Des de llavors, s’ha adaptat el seu con-
tingut a les al·legacions acceptades i s’ha preparat la logística necessària per a l’inici 
de l’expedient d’expropiacions, procediment que començarà en breu i que es preveu 
llarg, atenent al gran número de finques afectades.

Tenint en compte el gran abast territorial i pressupostari d’aquesta obra, es pre-
veu una execució per fases, essent el tram comprès entre Castellgalí i Abrera, jun-
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tament amb el tram final al Prat de Llobregat, el primer que serà licitat, amb un 
pressupost de 45,7 M€.

D’acord amb la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, i de creació i regulació dels impostos sobre els grans 
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements ra-
diotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de car-
boni, correspon als establiments usuaris del col·lector de salmorres el finançament 
del 90% del cost de la inversió feta i en servei.

Així doncs, un cop expropiats els terrenys necessaris i presentades les garanties 
dels usuaris que garanteixin el total finançament de les obres, aquestes es podran 
licitar. El termini d’execució previst de la primera fase de les obres és de 30 mesos.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
l’Agència Catalana de l’Aigua està adoptant per a revertir la baixada 
dels cabals dels rius
314-01250/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01250/12, us in-
formo del següent:

D’una banda, la reversió dels impactes del canvi climàtic requereix mesures de 
mitigació de les emissions que van més enllà de la competència de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA). No obstant, l’ACA treballa en mesures d’adaptació al canvi 
global, que permetin pal·liar aquests impactes, tant pel que fa a la garantia dels usos 
com a la preservació de les masses d’aigua.

El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 és l’ins-
trument que planifica les mesures previstes en relació amb el cicle de l’aigua per als 
propers sis anys. La pràctica totalitat de les mesures previstes (gairebé cinc-centes) 
tenen en major o menor mesura un component d’adaptació al canvi climàtic, ja que 
contribuiran als dos objectius abans esmentats. Per assenyalar només una, destaca la 
implantació efectiva de cabals de manteniment a tots els rius de les conques internes 
de Catalunya. Aquesta mesura, d’una gran rellevància, tindrà un efecte molt positiu 
sobre l’estat dels ecosistemes fluvials i contribuirà a garantir-ne el seu estat en un 
context de reducció de les aportacions naturals dels rius.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat està a punt d’aprovar Pla especial d’ac-
tuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), que serà també una eina molt 
important per afrontar els episodis de sequera amb majors garanties ambientals i de 
protecció dels abastaments.

Finalment, cal esmentar l’Acord del Ter, que orienta altres línies d’actuació en 
terminis posteriors al Pla de Gestió vigent, moltes d’elles adreçades a generar re-
cursos hídrics complementaris. Hi destaca, per l’important volum d’aigua aportat, 
la futura ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera (fins assolir els 80 hm3/any 



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 224

de producció) i la reincorporació de l’aigua regenerada del Baix Llobregat per incre-
ment dels recursos prepotable.

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de 
les mesures acordades a la Taula del Ter del 2017 per a reduir  
el transvasament a Barcelona
314-01251/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01251/12 us in-
formo del següent: 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) treballa en el desplegament de les mesures 
incloses en la Fase I de l’Acord, i que s’han de desenvolupar durant els anys 2018 a 
2022. A continuació es descriuen els avenços fins ara: 

1. S’han modificat les directrius generals d’explotació de la xarxa Ter-Llobregat. 
Les noves Directrius s’estan aplicant des de l’1 de gener de 2018. Tal i com establia 
l’Acord, les noves Directrius intensifiquen la utilització dels recursos hídrics dispo-
nibles en l’àrea de Barcelona, dins de les possibilitats tècniques que les infraestruc-
tures existents i aprofitant les millores aconseguides recentment en la permeabilitat 
de la xarxa d’abastament en alta. A partir d’ara, la transferència mitjana del Ter a 
l’àrea de Barcelona no superarà els 140 hm3/any en mitjana plurianual.

2. Des del dia 1 de juny del 2018 són d’aplicació els cabals ambientals a la con-
ca del Ter en els termes previstos al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya 2016-2021. La darrera Comissió de Desembassament, celebrada el dia 26 
d’abril, ja preveu aquests cabals en els acords de desembassament previstos.

3. Es realitzen desembassaments puntuals de cabals generadors quan les reser-
ves embassades se situen per sobre del 60% de la seva capacitat, tal i com preveu 
l’Acord.

4. El Govern preveu aprovar en breu el Pla Especial d’Actuació en Situació 
d’Alerta i Eventual Sequera, incorporant les millores acordades en el marc de la 
Taula del Ter. S’han comunicat les modificacions introduïdes als diferents al·legants.

5. S’han realitzat estudis previs o avantprojectes de les actuacions necessàries 
per a l’ampliació o remodelació de les principals plantes potabilitzadores del sistema 
Ter-Llobregat, d’acord amb el previst a l’Acord.

6. S’ha constituït un grup de treball entre l’ACA, la Secretaria de Salut Pública i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per desenvolupar el projecte d’integració de l’ai-
gua regenerada produïda a l’Estació de Regeneració d’Aigua del Llobregat (ERA) 
com a recurs prepotable a la conca del Llobregat. Actualment s’està acabant de dis-
senyar la campanya de demostració analítica, que s’executarà enguany.

7. S’està ultimant un acord amb la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix 
Ter per redactar els estudis de millora de l’aqüífer del Baix Ter previstos a l’Acord.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de promoure la implantació dels cabals 
ambientals a la conca del Ter davant el Consell de la Xarxa Ter-
Llobregat
314-01252/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01252/12 us in-
formo del següent: 

El Consell de Xarxa no és competent en la determinació dels cabals circulants 
pel riu, sinó que ho és per a establir les directrius generals als operadors d’abasta-
ment. Per contra, l’òrgan col·legiat de l’Agència Catalana de l’Aigua amb aquesta 
missió és la Comissió de Desembassament.

Aquesta qüestió s’ha tractat en la Comissió de Desembassament de la secció 
Ter-Llobregat del 26/4/18 on s’ha previst, efectivament, la fixació d’aquests cabals 
de manteniment com s’indica tot seguit:

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a millorar la situació de la Muga
314-01253/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01253/12 us in-
formo del següent: 

Com a conseqüència del projecte Life-Medac, i en el marc del projecte Life-Cli-
mark, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha impulsat una col·laboració estreta 
amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per millorar el coneixement de possibles 
mesures per una gestió silvícola adreçada al millor aprofitament dels recursos hí-
drics, i així mitigar la reducció en les aportacions als rius i aqüífer. Les avaluacions 
i resultats que se’n derivin d’aquesta col·laboració (entre les quals és trobaran, com 
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és lògic, les corresponents al riu Muga), serviran per concretar mesures a incloure 
en el Pla de Gestió de conca de 3r cicle.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’ampliar 
l’embassament de Darnius-Boadella
314-01254/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01254/12 us in-
formo del següent: 

La proposta d’ampliar l’embassament Darnius / Boadella s’ha estudiat tècnica-
ment els darrers anys, però no està prevista en la planificació hidrològica del distric-
te de conca fluvial de Catalunya, corresponent al segon cicle (2016 - 2021).

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les 
proves pilot de gestió forestal per a reduir el consum d’aigua
314-01255/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01255/12 us in-
formo del següent: 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya mit-
jançant l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha estat el soci coordinador del pro-
jecte Life MEDACC (Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic), en col·laboració 
amb tres socis més: el CREAF, l’IRTA i l’Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC. 
Tot just el mes de juny ha finit aquest projecte de cinc anys de durada i focalitzat 
en el monitoreig i la modelització de mesures d’adaptació en els sistemes agrofores-
tals i de gestió de l’aigua en tres conques catalanes: la Muga, el Segre i el Ter. Les 
mesures en l’àmbit forestal s’han realitzat mitjançant proves pilot i diversos nivells 
d’intensitat i intervenció segons: 

– Conca de la Muga: proves pilot en finques d’alzinar a Requesens (l’Albera, Alt 
Empordà).

– Conca del Segre: proves pilot en finques de pinassa a la Ribera Salada (Solso-
nès).

– Conca del Ter: proves pilot en finques de pi roig al Castell de Montesquiu 
(Osona).
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El monitoreig en les diverses campanyes de presa de mostres durant aquests cinc 
anys ha demostrat que la gestió forestal practicada (estassada, aclarides, eliminació 
de sotabosc, selecció de peus d’arbre, etc) incrementa la resiliència de la vegetació 
als principals impactes del canvi climàtic als nostres boscos: la sequera i el risc d’in-
cendi forestal.

Així, tant pel que fa a l’alzinar com a la pinassa, s’ha detectat un increment sig-
nificatiu del contingut d’aigua en la vegetació en aquelles parcel·les on s’ha fet gestió 
respecte aquelles altres parcel·les control on no s’ha fet cap mena de gestió. És més, 
el decaïment forestal com a conseqüència de la sequera dels anys 2016 i 2017, ha 
estat present a les parcel·les control i, en canvi, del tot absent en les parcel·les amb 
gestió forestal. En conseqüència, doncs, les proves pilot de gestió forestal practica-
des en parcel·les de pinassa a la Ribera Salada del Solsonès (conca del Segre) no han 
tingut com a objectiu reduir el consum d’aigua de les masses boscoses.

Aclarida aquesta qüestió, és cert que la modelització de les projeccions climàti-
ques sobre els cabals circulants a la conca del Segre en l’horitzó de l’any 2041-2050 
indica que, si no s’executa gestió forestal en la superfície boscosa d’aquesta conca, la 
reducció de cabals pot arribar a ser del 25% respecte els cabals aforats del període 
2002-2011. En canvi, si es gestiona un 50% de la superfície boscosa de la conca, els 
cabals en l’horitzó de l’any 2041-2050 poden arribar a ser un 2% superiors als cabals 
aforats del període 2002-2011.

Dit d’una altra manera, la gestió forestal en la capçalera i els trams mitjans de la 
conca del Segre genera un impacte positiu en els cabals circulants, emmascarant els 
impactes del canvi climàtic derivats de l’increment de la temperatura i la reducció 
de la precipitació. En boscos mediterranis la gestió forestal és, amb caràcter general, 
sinònim d’increment de l’aigua blava (aigua precipitada que es tradueix en escorren-
tiu cap al riu o en percolació cap als aqüífers). És un exemple clar de quina manera 
el canvi en els usos del sòl pot arribar a ser tant o més decisiu que el canvi climàtic.

En aquest context, la Generalitat de Catalunya ja està atorgant continuïtat a les 
pràctiques de gestió forestal adreçades a generar més aigua blava, tal i com reflec-
teixen les ORGEST (Orientacions de Gestió Forestal) practicades en diverses tipo-
logies de boscos.

Així s’ha fet en el Life DEMORGEST coordinat pel Centre de la Propietat 
Forestal (CPF), en col·laboració amb el Life MEDACC; i així es farà en el Life 
CLIMARK, també coordinat pel CPF, amb el monitoratge de parcel·les forestals 
a Vallcebre (Berguedà, conca del Llobregat) i a La Llacuna (Anoia, aqüífer Car-
me-Capellades) en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Oficina Ca-
talana del Canvi Climàtic.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

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 314-01256/12 us in-
formo del següent: 
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Les noves directrius generals de la Xarxa Ter-Llobregat vigents des de l’1 de ge-
ner d’enguany han incrementat el règim de producció d’aigua dessalinitzada en els 
diferents estats hidrològics.

Durant l’any 2017, l’Agència Catalana de l’Aigua va proposar al Consell de Xar-
xa Ter-Llobregat la modificació de les directrius d’explotació de les dessalinitzado-
res amb l’objectiu d’incrementar la garantia de volums d’aigua potable disponible i 
assegurar el funcionament en continu de les mateixes.

En aquest sentit, en la sessió núm. 17 del Consell de Xarxa, es va proposar la 
modificació que es recull al gràfic següent, de manera que s’incrementava el volum 
produït per les dessalinitzadores respecte la producció prevista en el règim existent.  

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de 
la planta dessalinitzadora del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01257/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01257/12 us in-
formo del següent: 

Tal i com queda recollit en el gràfic següent la planta dessalinitzadora del Prat 
(ITAM Llobregat) va patir una aturada durant el mes d’abril de 2018, pels danys 
ocasionats a la canonada d’aportació d’aigua de mar a la planta, provocats pels tem-
porals marins amb una clara regressió de la línia de la costa, i durant el mes de maig 
de 2018 ha tornat al seu règim de funcionament normal. Es troba en funcionament 
continu des del passat dia 8 de maig de 2018.
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Barcelona, 6 d’agost de 2018 
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la previsió 
d’algun desembassament a la conca del riu Ter per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua
314-01258/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01258/12 us in-
formo del següent: 

Els 14 i 15 de maig d’enguany l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va dur a ter-
me diverses maniobres per incrementar de manera controlada el cabal del riu Ter 
aigua avall de la presa de Susqueda (La Selva), provocant cabals generadors per afa-
vorir el reperfilament de la llera en diversos hàbitats de peixos.

L’embassament de Susqueda estava al 95% de la seva capacitat, amb 222 hm3 
emmagatzemats. Arran de l’elevat volum de reserves i de la tendència encara crei-
xent en el sistema Ter, la situació afavoreix dur a terme aquestes maniobres previstes 
en l’actual planificació hidrològica catalana (2016-21) i que es planifiquen sempre 
que els volums d’aigua emmagatzemats siguin els òptims.

Així, el dia 14 de maig es va alliberar el cabal generador acordat a la Comissió 
de desembassament, amb un cabal mig diari lleugerament superior a 60 m3/s.

Les aportacions abundants al sistema d’embassaments ha portat a anar incre-
mentant el cabal de sortida cap a riu a valors entre 20 m3/s i 30 m3/s.

La reducció a 15 m3/s del dia 3 de juny ve donada per les restriccions de cabal 
màxim per l’execució del Campionat de Catalunya d’aigües braves amb la seva mo-
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dalitat lliure que es va portar a terme al circuit de «La Pilastra» al municipi de Salt, 
que havia estat presentat i aprovat a la Comissió de Desembassament.

Cal destacar que entre els dies 7 i 9 de juny, el cabal alliberat de manera persis-
tent al llarg de 3 dies ha arribat als 60 m3/s.

El dia 12 de juny s’estaven alliberant 25 m3/s.
Els cabals esmentats són significativament superiors als habituals per aquestes 

dates.

Gràfic cabals diaris del Sistema Ter alliberats cap al riu Ter des del 12/05/18 al 

12/06/18 imatge

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’any en què es van 
concedir els nuclis zoològics dels delfinaris de Marineland Catalunya, 
a Palafolls (Maresme), i d’Aquopolis Costa Daurada (la Pineda), a Vila-
seca (Tarragonès)
314-01273/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01273/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01274/12 i 314-
01275/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El delfinari Aquopolis es va inscriure l’any 2002 al Registre de nuclis zoològics 
com a parc zoològic.

Pel que fa a Marineland, es va inscriure l’any 1991 al Registre de nuclis zoolò-
gics com a parc zoològic.

Els criteris d’inscripció dels nuclis zoològics venen determinats d’acord amb la 
normativa aplicable vigent en el moment de la inscripció. En matèria de protecció 
d’animals la normativa aplicable principal en el moment de la inscripció, tant pel 
que fa al delfinari Aquopolis com al delfinari Marineland era la següent: 

– Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals (DOGC núm. 967, de 18 
de març de 1988).

– Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics 
de Catalunya (DOGC núm. 1087, de 30 de desembre de 1988).

– Ordre de 28 de juliol de 1980 per la que es donen normes sobre nuclis zoolò-
gics, establiments per a l’equitació, centres per al foment i cura d’animals de com-
panyia i similars (BOE núm. 219, del 11 de setembre de 1980).

En relació amb Marineland, la darrera inspecció dels Serveis Territorials del De-
partament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona és dels dies 25 i 26 de febrer i 1 
de març de 2013.

En relació amb Aquopolis, els Serveis Territorials del Departament de Territori i 
Sostenibilitat a Tarragona van realitzar una visita d’inspecció al delfinari en data 22 
de novembre de 2017, arran d’una denúncia rebuda pel SEPRONA (Guàrdia Civil). 
En aquesta inspecció es va detectar que durant els darrers anys no s’havien enregis-
trat les dades corresponents als naixements, les morts i els trasllats dels animals al 
llibre de registre oficial. És per aquest motiu que se’ls va requerir aquesta informa-
ció relativa a l’any 2017.

A partir d’aquesta inspecció inicial es va fer un requeriment de documentació i 
es van realitzar 4 visites més en data 5 de desembre del 2017, 22 de febrer, 7 i 9 de 
març de 2018.

Paral·lelament, la Unitat Jurídica corresponent del Departament de Territori i 
Sostenibilitat va obrir un expedient informatiu per valorar la possible concurrència 
d’infraccions administratives i proposar les actuacions pertinents. El dia 4 d’abril 
de 2018 la directora dels Serveis Territorials acordà l’inici d’un expedient sanciona-
dor contra el Nucli Zoològic Aquopolis Costa Daurada per la comissió de diversos 
incompliments del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
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cret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril. En concret, s’imputen provisionalment la pre-
sumpta comissió de quatre infraccions administratives, una de caràcter greu i tres 
de caràcter lleu.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris que es 
van aplicar per a concedir els nuclis zoològics dels delfinaris de 
Marineland Catalunya, a Palafolls (Maresme), i d’Aquopolis Costa 
Daurada (la Pineda), a Vila-seca (Tarragonès)
314-01274/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01273/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els últims mesos 
s’ha fet cap inspecció al delfinari de Marineland Catalunya,  
a Palafolls (Maresme)
314-01275/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01273/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions del 
projecte Life Medacc amb relació a la disminució dels cabals del Ter, 
la Muga i el Segre
314-01276/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01276/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01277/12 i 314-
01278/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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En el cas del riu Segre, la seva conca pertany a les conques catalanes de l’Ebre 
i no a les conques internes de Catalunya. La competència en la planificació i gestió 
dels rius situats a les conques catalanes de l’Ebre, com és el cas del Segre, recau en 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i no en l’Agència Catalana de l’Aigua.

Per tant, la resposta a aquesta pregunta correspondrà a aquesta Confederació.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per l’Agència Catalana de l’Aigua davant la disminució 
dels cabals del Ter, la Muga i el Segre
314-01277/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01276/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
millorament de la situació del cabal del tram inferior del Segre
314-01278/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01276/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en servei 
de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
314-01284/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01284/12, us in-
formo del següent: 

L’Administració actuant del sector Roca-rodona, al municipi d’Olvan, és el Con-
sorci urbanístic format per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Olvan.

Les obres del sector Roca-rodona han estat aturades durant bastants anys degut 
a les circumstàncies econòmiques del mercat immobiliari i empresarial, a les difi-
cultats pressupostàries del Consorci i a les derivades de la ubicació de l’estació re-
ceptora d’energia elèctrica.

Gràcies a la recuperació del mercat i a les negociacions avançades amb la com-
panyia de subministrament d’energia elèctrica, actualment el Consorci està avançant 
les fórmules de caràcter econòmic i tècnic, que permetran executar una primera fase 
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de les obres esmentades anteriorment, amb l’objecte de facilitar i impulsar la im-
plantació d’aquelles d’empreses que hi puguin estar interessades.

Els treballs per poder posar en servei aquesta primera fase estan pendents de les 
reunions dels propers Consells Generals del Consorci.

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
antisuïcidi al Centre Penitenciari Brians 1
314-01287/12

Proponent: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01287/12 us in-
formo del següent:

Tots els centres penitenciaris de Catalunya tenen un protocol de prevenció i in-
tervenció en conductes suïcides, basat en el Programa marc de prevenció de suïcidis 
elaborat per la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Al Centre Penitenciari Brians 1 existeix un protocol de prevenció i intervenció 
en conductes suïcides des del 2004, revisat enguany, que posa l’accent en els indica-
dors per la detecció del risc, efectiva i primerenca, per tal d’intervenir en el risc de 
suïcidi i oferir pautes de protecció i seguiment adequades a cada persona.

En el cas que es refereix en aquesta pregunta, no es va detectar cap indicador que 
fes sospitar la necessitat d’aplicació de les pautes contingudes en el protocol.

Barcelona, 25 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
té de l’ús per l’empresa Dogking de collars de descàrrega o collars 
de càstig per a ensinistrar gossos de teràpia i assistència
314-01289/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01289/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01290/12 a 314-
01294/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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La Secció de Protecció dels Animals de Companyia i els Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat no tenien coneixement d’a-
quest fet, tanmateix, des del punt de vista del benestar dels animals, es considera 
que s’han d’aplicar altres mètodes d’ensinistrament que no causin dolor i que fomen-
tin els estímuls positius, tenint en compte sempre el benestar de l’animal.

Pel que fa a l’empresa DOG KING SERVICE, SLU, està inscrita al Registre de 
nuclis zoològics de Catalunya amb el número: B2501083, autoritzat per a l’activitat 
de botiga d’animals des de l’1 d’abril de 2014, amb capacitat per 7 gossos i ubicat al 
Carrer Adrià Gual 24, esc 5 de Sant Cugat del Vallès.

El 13 d’octubre de 2017, l’empresa DOG KING SERVICE, SLU, va presentar, 
una nova sol·licitud d’inscripció al Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya, (núm. 
d’expedient: M0260_17_a_043), de les instal·lacions anomenades DOG KING SER-
VICE, SLU, ubicades al carrer Campoamor, 1 de Cerdanyola del Vallès. Aquesta 
sol·licitud es va presentar per a les activitats d’escola d’ensinistrament, centre de re-
collida d’animals i altres (permanència de gossos per a realització de teràpies assis-
tides a persones afectades per malalties poc freqüents).

El passat 14 de juny de 2018, per continuar amb el tràmit de l’expedient 
M0260_17_a_043, es va realitzar una primera inspecció de comprovació per a l’au-
torització de les instal·lacions per part dels tècnics veterinaris de la Secció de Biodi-
versitat i Medi Natural del Servei Territorial a Barcelona del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat i es va aixecar l’acta núm. ANZ01/18/0614. En aquesta inspecció 
es va comprovar el següent: 

– A l’establiment no es realitza l’activitat de centre de recollida i sí que es rea-
litzen les activitats d’escola d’ensinistrament sense pernoctació i residència puntual 
d’alguns dels gossos destinats a teràpia.

– En el moment de la inspecció, a les instal·lacions no es van veure collars de 
descàrrega ni de càstig.

– No es va poder valorar l’activitat d’ensinistrament dels gossos, ja que en el mo-
ment de la inspecció no s’estava desenvolupant aquesta activitat i es desconeixia la 
pràctica d’ensinistrament mitjançant collars de descàrrega.

– Durant la inspecció s’estava fent teràpia en la qual participava un dels gossos 
i, en cap moment es va veure que s’utilitzés cap collar de descàrrega o de càstig. El 
gos va ser tractar de manera correcta per part del monitor.

Cal esmentar que, d’acord amb allò que estableix l’article 41 del Decret Legisla-
tiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, es-
pecialment els establiments de venda, guarda, recollida i cria, correspon als munici-
pis o bé als consells comarcals o a les entitats locals supramunicipals, en el cas que 
els municipis els hagin cedit la competència.

Així mateix, tot i que el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei de protecció dels animals no prohibeix de forma expressa 
la utilització de collars de descàrrega o collars de càstig, sí que prohibeix sotmetre 
als animals qualsevol pràctica que produeix sofriments o danys físics o psicològics 
als animals.

La Generalitat té previst desplegar el decret esmentat. Un dels canvis normatius 
previstos és la concreció que l’ensinistrament amb collars de descàrrega o càstig si-
guin considerats com a pràctica que produeix sofriments o danys físics psicològics, 
i en conseqüència, estiguin expressament prohibits.

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús per l’empresa 
Dogking de collars de descàrrega o de càstig per a ensinistrar 
gossos de teràpia i assistència
314-01290/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01289/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha fet cap 
inspecció a l’empresa Dogking per a comprovar com ensinistren  
els animals
314-01291/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01289/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mètodes 
d’ensinistrament de gossos de l’empresa Dogking garanteixen el 
benestar animal
314-01292/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01289/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat dels 
mètodes d’ensinistrament de gossos de l’empresa Dogking
314-01293/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01289/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
prohibir els collars de descàrrega i de càstig per a ensinistrar 
animals
314-01294/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01289/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han retirat els 
dispositius col·locats als edificis del Bisbat de Lleida per a evitar que 
les cigonyes hi facin el niu
314-01295/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01295/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01296/12 a 314-
01299/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat té coneixement que s’han retirat els dispositius de l’església de Santa 
Maria de Gardeny que suposaven un perill per a les cigonyes (paraigües invertits) i 
que, així mateix, s’han aturat els aparells «bye bye birds» instal·lats a la Catedral de 
Lleida (3) i a l’església de Santa Maria de Gardeny.

A més a més, Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha posat diverses ve-
gades en contacte amb el Bisbat de Lleida, s’han realitzat diverses reunions i s’han 
enviat diversos escrits i requeriments al Capítol de la Catedral, al Bisbat i al respon-
sable de l’església de Santa Maria de Gardeny. Tanmateix el Bisbat no ha informat 
sobre cap tipus de mesures a adoptar per evitar noves morts de cigonyes.

Per altra banda, el 30 de març de 2018 els agents rurals nº 1104 i 1396 van res-
catar la cigonya atrapada en un dels dispositius «bye bye birds» situat a la cúpula de 
la Catedral. La cigonya va ser traslladada al centre de fauna de Vallcalent, i es van 
desconnectar els tres dispositius «bye bye birds» instal·lats a la Catedral.

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’han retirat els dispositius col·locats en edificis de Tàrrega per 
a evitar que les cigonyes hi facin el niu i no s’han retirat els de Lleida
314-01296/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01295/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Bisbat de Lleida per a evitar morts de cigonyes
314-01297/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01295/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
el Bisbat de Lleida amb relació als dispositius que eviten que les 
cigonyes facin el niu
314-01298/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01295/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els agents rurals 
han fet alguna intervenció amb relació als dispositius col·locats als 
edificis del Bisbat de Lleida per a evitar que les cigonyes hi facin el 
niu
314-01299/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01295/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació 
antigripal en la campanya del 2017-2018
314-01312/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01312/12 a 
314-01315/12 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.

A continuació es mostren les dades de cobertura de vacunació antigripal relatius 
a la temporada 2017/2018, així com les dades de cobertures de vacunació antigripal 
de les darreres cinc temporades.

Població 2017 / 2018

Majors de 64 anys 52,7

Persones de 0·14 anys de grup de risc 37,1

Persones de 15·59 anys de grup de risc 16,4

Personal sanitari* 23,2

Dones embarassades 22,7

Població 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Persones >59 anys 52,8 54

Persones > 64 anys 54,3 54,3 52,7

Personal sanitari* 17,1 18,2 19,7 21,2 23,2

Persones de 0·14 anys de 

grup de risc 32,5 29,0 31,1 32,3 37,1

Persones de 15·59 anys 

de grup de risc 21,0 19,9 19,0 19,9 16,4

Dones embarassades 22,7

*Dades del registre català de vacunació de la grip en el personal sanitari obtingudes per la Societat Catalana de 
Salut Laboral (SCSL).

Les dades de cobertures vacunals es calculen anualment per a tot Catalunya i no 
es disposa de dades per sectors sanitaris. El càlcul de les cobertures vacunals s’ha 
anat adaptant als mitjans disponibles i, en l’actualitat, les cobertures vacunals es 
calculen a partir d’una estimació de les dades disponibles del Sistema d’Informació 
dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS) que 
extreu dades de l’eCAP, que és el programa d’història clínica informatitzada que 
fan servir els metges de família, pediatres i infermers de centres d’Atenció Primària 
quan visiten els seus pacients, el qual cobreix aproximadament el 90% de la pobla-
ció atesa per l’atenció primària, incloent proveïdors que no són ICS.

A més, cal tenir en compte que pot ser difícil estimar cobertures per subgrups de 
poblacions amb alguns problemes de salut o altres característiques de manera estan-
darditzada (professionals sanitaris, cuidadors de persones que s’han de vacunar, etc). 
La temporada 2017/2018 s’ha treballat específicament per a disposar de l’indicador 
de cobertura per a dones embarassades.

Les dades disponibles sobre vacunació contra la grip dels professionals sanitaris 
són estimacions a partir d’estudis realitzats a Catalunya i no es disposa d’un regis-
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tre on constin les dades de vacunació antigripal per categoria professional i tipus de 
centre. De la campanya de vacunació 2017/2018 es disposa de dades que facilita la 
Societat Catalana de Salut Laboral (SCSL) obtingudes mitjançant una enquesta vo-
luntària a tots els centres sanitaris de Catalunya. Per aquesta campanya es disposa 
de dades de 61 centres amb un total de 90.517 treballadors. La cobertura dels dife-
rents centres és molt variable i oscil·la entre 2,74 i 51,72.

Pel que fa a les accions per a fomentar la vacunació antigripal per a la campanya 
2017/2018, el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública, des-
envolupa una estratègia comunicativa en relació a les vacunes adreçada als profes-
sionals sanitaris, els mitjans de comunicació i la població en general, amb objectius 
diferenciats.

Els tres eixos d’aquesta estratègia són: 
1. Video-càpsules, espots i materials d’educació per a la salut, adreçats a la po-

blació.
2. Comunicació mitjançant notes i rodes de premsa als mitjans i, a través d’ells, 

a tota la població.
3. Formació i comunicació als professionals sanitaris, que són els que prescriuen 

i administren les vacunes als centres vacunals: 
a. Manuals i guies tècniques en relació a les vacunes que s’administren a Catalu-

nya, accessibles a l’espai web Canal Salut.
b. Jornades d’actualització, organitzades a nivell central i territorial, i també per 

societats científiques relacionades (AIFICC, CAMFIC, etc.).
c. Cursos i seminaris de formació.
d. Notes informatives en relació a canvis en la pautes d’administració.
El passat mes de juny es va presentar la nova edició del Manual de Vacunacions 

de Catalunya (5a edició). Aquest document està publicat a l’espai web de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), disponible a l’enllaç següent: http://
salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/
00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf.

Aquesta i altra informació és accessible a través de l’espai web Canal salut (a 
l’apartat Vacunacions de Salut de la A-Z) i a l’apartat Vacunacions (Àmbits d’actua-
ció/Promoció i prevenció) de l’ASPCAT.

Pel que fa a la vacunació antigripal, anualment s’elabora la Guia Tècnica per a 
la campanya de vacunació antigripal estacional amb la informació necessària per 
tal que els treballadors de la salut tinguin la informació adient sobre la vacunació 
antigripal. Aquesta guia inclou els grups de risc als quals es recomana la vacuna, 
entre els quals es troben inclosos els treballadors de la salut, als quals se’ls ofereix 
la vacuna en els centres de salut de la xarxa pública. També disposa d’un apartat es-
pecífic per a fomentar la importància de la vacunació antigripal en els treballadors 
de la salut.

Pel que fa a la campanya 2017/2018, el 19 d’octubre es va realitzar una roda de 
premsa per a presentar les principals actuacions, material divulgatiu i objectius per 
a la campanya.

Cal remarcar que l’augment de les cobertures de vacunació en el col·lectiu dels 
professionals sanitaris és un objectiu prioritari per al Departament de Salut i, per 
aquest motiu, es col·labora activament amb la SCSL per a realitzar un seguiment de 
les cobertures vacunals, així com es coopera amb altres societats científiques i enti-
tats proveïdores per al foment de la vacunació.

En aquest marc de col·laboració amb altres societats científiques i empresarials 
(SEFAC i FEFAC), l’organització professional i el Departament de Salut, durant 
aquesta darrera campanya, ha dut a terme a les farmàcies comunitàries de Catalu-
nya accions per a fomentar la vacunació en persones que pertanyen a grups de risc 
i que freqüenten la farmàcia de manera habitual, com dels propis farmacèutics i els 
auxiliars de farmàcia que hi presten servei. Al mateix temps, es va dur a terme una 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
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acció de prevenció primària del contagi mitjançant la promoció del rentat correcte 
de mans i altres mesures higièniques.

D’altra banda, s’ha elaborat material específic per al col·lectiu de professionals, 
així com d’altre de caire més genèric, que es troben publicats al lloc web Canal Sa-
lut (a l’enllaç http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/recursos-per-a-pro-
fessionals/vacunacio/), entre els quals hi ha: 

– El cartell de la vacunació de la grip per a professionals sanitaris.
– El díptic informatiu Vacuna’t contra la grip.
Finalment, cal indicar que les estratègies per a promocionar la vacunació en els 

treballadors sanitaris es realitzen per a tot el territori i no es realitzen activitats di-
ferents per àmbit sanitari.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

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

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01312/12.

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

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01312/12.

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

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01312/12.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/recursos-per-a-professionals/vacunacio/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/recursos-per-a-professionals/vacunacio/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
equips del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport els 
darrers quatre anys
314-01346/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01346/12 a 
314-01347/12 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 res-
pondre-les de manera conjunta.

A continuació es mostra l’evolució de la contractació d’equips del programa 
d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) per part del Servei Català de 
la Salut (CatSalut).

2014 2015 2016 2017

116 124 131 133

Aquesta contractació inclou els equips del d’Atenció Domiciliària i Equips de 
Suport (PADES), equips de teràpia en observació directa ambulatòria (ETODA), 
equips d’atenció residencial (EAR) i PADES de suport.

A la comarca del Vallès Occidental hi ha 7 equips del programa d’Atenció Do-
miciliària i Equips de Suport (PADES).

S’adjunta annex amb la distribució actual de la cobertura dels equips del pro-
grama d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES), per àrees bàsiques de 
salut (ABS).

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Annex

Distribució actual de la cobertura dels PADES, per àrees bàsiques de salut (ABS)

Regió sanitària de Lleida

Àrea Bàsica de Salut  PADES de referència

AGRAMUNT  PADES Segarra·Urgell·Noguera

ALCARRÀS  PADES Segrià Sud

ALFARRÀS/ALMENAR  PADES Segrià Nord

ARTESA DE SEGRE  PADES Segarra·Urgell·Noguera

BALAGUER  PADES Segarra·Urgell·Noguera

BELLPUIG  PADES Pla Urgell– Garrigues

LES BORGES BLANQUES  PADES Pla Urgell– Garrigues

CERVERA  PADES Segarra·Urgell·Noguera

LA GRANADELLA  PADES Pla Urgell– Garrigues

LLEIDA 1  PADES Segrià Sud

LLEIDA 2  PADES Segrià Sud

LLEIDA 3  PADES Segrià Nord

LLEIDA 4  PADES Segrià Nord
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LLEIDA 5  PADES Segrià Sud

LLEIDA 6  PADES Segrià Sud

LLEIDA 7 PADES Segrià Nord

LLEIDA RURAL 1·NORD  PADES Segrià Nord

PLA D’URGELL  PADES Pla Urgell– Garrigues

PONTS  PADES Segarra·Urgell·Noguera

SERÒS  PADES Segrià Sud

TÀRREGA  PADES Segarra·Urgell·Noguera

LLEIDA RURAL 2·SUD  PADES Segrià Sud

ALMACELLES  PADES Segrià Nord

Regió Sanitària Camp de Tarragona

Àrea Bàsica de Salut  PADES de referència

MONTBLANC  PADES Pius Hospital

ALT CAMP EST  PADES Pius Hospital

VALLS URBÀ  PADES Pius Hospital

ALT CAMP OEST  PADES Pius Hospital

LES BORGES DEL CAMP  PADES Baix Camp

CAMBRILS  PADES Baix Camp

CORNUDELLA DE MONTSANT  PADES Baix Camp

FALSET  PADES Ribera d’Ebre

MONT·ROIG DEL CAMP  PADES Baix Camp

RIUDOMS  PADES Baix Camp

REUS 1  PADES Reus

REUS 2  PADES Reus

REUS 3  PADES Reus

REUS 4  PADES Reus

REUS 5  PADES Reus

VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE 

L’INFANT 

PADES Baix Camp

LA SELVA DEL CAMP  PADES Baix Camp

EL VENDRELL  PADES Baix Penedès

BAIX PENEDÈS · INTERIOR  PADES Baix Penedès

CALAFELL  PADES Baix Penedès

CONSTANTÍ  PADES Tarragonès

EL MORELL  PADES Tarragonès

TARRAGONA 1  PADES Tarragonès

TARRAGONA 2  PADES Tarragonès

TARRAGONA 3  PADES Tarragona

TARRAGONA 4  PADES Tarragona

TARRAGONA 5  PADES Tarragonès

TARRAGONA 6  PADES Tarragona

TORREDEMBARRA  PADES Tarragona

SALOU  PADES Tarragonès

VILA·SECA  PADES Tarragonès

TARRAGONA·7 (SANT SALVADOR)  PADES Tarragonès
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TARRAGONA·8  PADES Tarragona

Regió Sanitària Terres de l’Ebre

Àrea Bàsica de Salut  PADES de referència

FLIX  PADES Ribera d’Ebre

MÓRA LA NOVA · MÓRA D’EBRE  PADES Ribera d’Ebre

TERRA ALTA  PADES Terra Alta

DELTEBRE  PADES Baix Ebre

L’AMETLLA DE MAR · EL PERELLÓ  PADES Baix Ebre

TORTOSA 1 · EST  PADES Baix Ebre

TORTOSA 2 · OEST  PADES Baix Ebre

L’ALDEA · CAMARLES · L’AMPOLLA  PADES Baix Ebre

AMPOSTA  PADES Montsià

SANT CARLES DE LA RÀPITA  PADES Montsià

ULLDECONA  PADES Montsià

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

Àrea Bàsica de Salut  PADES de referència

ALT URGELL·SUD  PADES Alt Urgell

LA SEU D’URGELL  PADES Alt Urgell

LA CERDANYA  PADES Cerdanya

PALLARS SOBIRÀ  PADES Pallars

LA POBLA DE SEGUR  PADES Pallars

TREMP  PADES Pallars

ARAN  ·

ALTA RIBAGORÇA  ·

Regió sanitària Catalunya Central

Àrea Bàsica de Salut  PADES de referència

CALAF  PADES Igualada

ANOIA RURAL  PADES Igualada

SANTA COLOMA DE QUERALT  PADES Igualada

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI  PADES Igualada

VILANOVA DEL CAMÍ  PADES Igualada

CAPELLADES  PADES Igualada

PIERA  PADES Igualada

IGUALADA·1  PADES Igualada

IGUALADA·2  PADES Igualada

CENTELLES  PADES Vic*

MANLLEU  PADES Manlleu*

LLUÇANÈS  PADES Manlleu*

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ  PADES Manlleu*

SANT QUIRZE DE BESORA  PADES Manlleu*

SANTA EUGÈNIA DE BERGA  PADES Vic*
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TONA  PADES Vic*

VALL DEL GES  PADES Vic*

VIC·1 NORD  PADES Vic*

VIC·2 SUD  PADES Vic*

RODA DE TER  PADES Manlleu*

ARTÉS  PADES·UAC Manresa 

CARDONA  PADES·UAC Manresa 

MONTSERRAT  PADES Hospital de Sant Andreu

MANRESA 1  PADES Hospital de Sant Andreu

MANRESA 2  PADES Manresa 

MANRESA 3  PADES Hospital de Sant Andreu

MANRESA 4  PADES Manresa 

MOIÀ  PADES Manresa 

NAVÀS/BALSARENY  PADES Manresa 

SALLENT  PADES Manresa 

NAVARCLES · SANT FRUITÓS DE 

BAGES 

PADES Hospital de Sant Andreu

SANT JOAN DE VILATORRADA  PADES Manresa 

SANT VICENÇ DE CASTELLET  PADES Hospital de Sant Andreu

EL SOLSONÈS  PADES Solsona

SÚRIA  PADES Manresa 

BERGA  PADES Berga

BAIX BERGUEDÀ  PADES Berga

ALT BERGUEDÀ  PADES Berga

*PADES Vic i PADES Manlleu funcionen com a PADES Osona

Regió sanitària Girona

Àrea Bàsica de Salut  PADES de referència

BÀSCARA  PADES Alt Empordà

L’ESCALA  PADES Alt Empordà

FIGUERES  PADES Alt Empordà

LA JONQUERA  PADES Alt Empordà

LLANÇÀ  PADES Alt Empordà

PERALADA  PADES Alt Empordà

ROSES  PADES Alt Empordà

VILAFANT  PADES Alt Empordà

LA BISBAL D’EMPORDÀ  PADES Baix Empordà

PALAFRUGEL  PADES Baix Empordà

PALAMÓS  PADES Baix Empordà

SANT FELIU DE GUÍXOLS  PADES Baix Empordà

TORROELLA DE MONTGRÍ  PADES Baix Empordà

BESALÚ  PADES Garrotxa

OLOT  PADES Garrotxa

SANT JOAN LES FONTS  PADES Garrotxa

VALL D’EN BAS  PADES Garrotxa

CAMPRODON  PADES Ripollès
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RIPOLL·SANT JOAN DE LES ABADESSES  PADES Ripollès

RIBES DE FRESER·CAMPDEVÀNOL  PADES Ripollès

CALELLA  PADES Calella

CANET DE MAR  PADES Calella

MALGRAT DE MAR  PADES Calella

PINEDA  PADES Calella

TORDERA  PADES Calella

BLANES  PADES Selva Marítima

LLORET DE MAR  PADES Selva Marítima

BANYOLES  PADES Güell 2 (PADES Gironès Nord i Pla 

de l’Estany)

CELRÀ  PADES Güell 2 (PADES Gironès Nord i Pla 

de l’Estany)

GIRONA 1  PADES Güell 2 (PADES Gironès Nord i Pla 

de l’Estany)

GIRONA 2  PADES Güell 3 (Gironès Nord i Pla de 

l’Estany)

GIRONA 3  PADES Güell 3 (Gironès Nord i Pla de 

l’Estany)

GIRONA 4  PADES Güell 2 (PADES Gironès Nord i Pla 

de l’Estany)

SARRIÀ DE TER  PADES Güell 2 (PADES Gironès Nord i Pla 

de l’Estany)

ANGLÈS  PADES Güell 1 (PADES Gironès Sud i 

Selva Interior)

ARBÚCIES/SANT HILARI  PADES Güell 1 (PADES Gironès Sud i 

Selva Interior)

CASSÀ DE LA SELVA  PADES Güell 3 (PADES Gironès Nord i Pla 

de l’Estany)

SALT  PADES Gironès Sud i Selva Interior

SANTA COLOMA DE FARNERS  PADES Güell 1 (PADES Gironès Sud i 

Selva Interior)

SILS/VIDRERES/MAÇANET DE LA SELVA  PADES Güell 1 (PADES Gironès Sud i 

Selva Interior)

BREDA · HOSTALRIC  PADES Güell 1 (PADES Gironès Sud i 

Selva Interior)

RS Barcelona Ciutat

Àrea Bàsica de Salut  PADES de referència

BARCELONA 2·A  PADES Manso

BARCELONA 2·B  PADES Manso

BARCELONA 2·C  PADES Eixample Esquerra·Sants

BARCELONA 2·D  PADES Manso

BARCELONA 2·E  PADES Eixample Esquerra·Sants

BARCELONA 3·A  PADES Sants– Montjuïc

BARCELONA 3·B  PADES Manso

BARCELONA 3·C  PADES Sants– Montjuïc

BARCELONA 3·D  PADES Sants– Montjuïc

BARCELONA 3·E  PADES Eixample Esquerra·Sants
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BARCELONA 3·G  PADES Eixample Esquerra·Sants

BARCELONA 4·A  PADES Les Corts

BARCELONA 4·B  PADES Les Corts

BARCELONA 4·C  PADES Les Corts

BARCELONA 5·A  PADES Sarrià– Sant Gervasi

BARCELONA 5·B  PADES Sarrià– Sant Gervasi

BARCELONA 5·C  PADES Sarrià– Sant Gervasi

BARCELONA 5·D  PADES Vallcarca– Carmel

BARCELONA 3·H  PADES Sants– Montjuïc

BARCELONA 5·E  PADES Vallcarca– Carmel

BARCELONA 6·D  PADES Vallcarca– Carmel

BARCELONA 7·C  PADES Vallcarca– Carmel

BARCELONA 7·D  PADES Horta

BARCELONA 7·E  PADES Horta

BARCELONA 7·F  PADES Horta

BARCELONA 8·A  PADES Nou Barris

BARCELONA 8·B  PADES Nou Barris

BARCELONA 8·C  PADES Nou Barris

BARCELONA 8·D  PADES Nou Barris

BARCELONA 8·E  PADES Nou Barris

BARCELONA 8·F  PADES Nou Barris

BARCELONA 8·G  PADES Nou Barris

BARCELONA 8·H  PADES Nou Barris

BARCELONA 9·E  PADES Sant Andreu

BARCELONA 9·F  PADES Sant Andreu

BARCELONA 8·I  PADES Nou Barris

BARCELONA 8J  PADES Guinardó·Nou Barris Sud

BARCELONA 9·H  PADES Sant Andreu

BARCELONA 9·I  PADES Sant Andreu

BARCELONA 2·G  PADES Eixample Dreta

BARCELONA 2·H  PADES Eixample Dreta

BARCELONA 2·I  PADES Eixample Dreta

BARCELONA 2·J  PADES Eixample Dreta

BARCELONA 2·K  PADES Eixample Dreta

BARCELONA 6·A  PADES Gràcia

BARCELONA 6·B  PADES Gràcia

BARCELONA 6·C  PADES Gràcia

BARCELONA 7·A  PADES Guinardó– Nou Barris Sud

BARCELONA 7·B  PADES Guinardó– Nou Barris Sud

BARCELONA 9·A  PADES Maragall

BARCELONA 9·C  PADES Maragall

BARCELONA 10·E  PADES Maragall

BARCELONA 10·F  PADES Maragall

BARCELONA 7·G  PADES Guinardó·Nou Barris Sud

BARCELONA·6·E  PADES Gràcia
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BARCELONA 1·A  PADES Ciutat Vella

BARCELONA 1·B  PADES Ciutat Vella

BARCELONA 1·C  PADES Ciutat Vella

BARCELONA 1·D  PADES Ciutat Vella

BARCELONA 1·E  PADES Ciutat Vella

BARCELONA 10·A  PADES Sant Martí Sud

BARCELONA 10·B  PADES Sant Martí Sud

BARCELONA 10·C  PADES Sant Martí Sud

BARCELONA 10·D  PADES Sant Martí Sud

BARCELONA 10·G  PADES Sant Martí Nord

BARCELONA 10·H  PADES Sant Martí Nord

BARCELONA 10·I  PADES Sant Martí Nord

SANT ADRIÀ DEL BESÒS 2  PADES Sant Martí Nord

BARCELONA 10·J  PADES Sant Martí Nord

Regió sanitària Barcelona Metropolitana

Àrea Bàsica de Salut  PADES de referència

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 1  PADES Cornellà– Baix Llobregat Centre

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 2  PADES Cornellà– Baix Llobregat Centre

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 3  PADES Cornellà– Baix Llobregat Centre

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 4  PADES Cornellà– Baix Llobregat Centre

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 1  PADES Cornellà– Baix Llobregat Centre

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 2  PADES Cornellà– Baix Llobregat Centre

MOLINS DE REI  PADES Sant Feliu

SANT FELIU DE LLOBREGAT 1  PADES Sant Feliu

SANT FELIU DE LLOBREGAT 2  PADES Sant Feliu

SANT JOAN DESPÍ 1  PADES Cornellà– Baix Llobregat Centre

SANT JOAN DESPÍ 2  PADES Cornellà– Baix Llobregat Centre

SANT JUST DESVERN  PADES Cornellà– Baix Llobregat Centre

VALLIRANA  PADES Sant Feliu

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 3 · 

COLLBLANC 

PADES Hospitalet·CSI

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

4·TORRASA 

PADES Hospitalet·CSI

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 7·FLORIDA 

N. 

PADES Hospitalet·CSI

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

8·FLORIDA S. 

PADES Hospitalet·CSI

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

9·PUBILLA C. 

PADES Hospitalet·CSI

CORBERA DE LLOBREGAT  PADES Sant Feliu

EL PRAT DE LLOBREGAT 1  PADES El Prat del Llobregat (Delta del 

Llobregat)

EL PRAT DE LLOBREGAT 2  PADES El Prat del Llobregat (Delta del 

Llobregat)

EL PRAT DE LLOBREGAT 3  PADES El Prat del Llobregat (Delta del 

Llobregat)



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 249 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 1 · 

CENTRE 

PADES L’Hospitalet del Llobregat (Delta 

del Llobregat)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2 

–S.JOSEP 

PADES L’Hospitalet del Llobregat (Delta 

del Llobregat)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 5·S.

EULÀLIA N. 

PADES L’Hospitalet del Llobregat (Delta 

del Llobregat)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 6·S.

EULÀLIA S. 

PADES L’Hospitalet del Llobregat (Delta 

del Llobregat)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 10 · 

C.SERRA 

PADES L’Hospitalet del Llobregat (Delta 

del Llobregat)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 11 · 

GORNAL 

PADES L’Hospitalet del Llobregat (Delta 

del Llobregat)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 12 

(BELLVITGE) 

PADES L’Hospitalet del Llobregat (Delta 

del Llobregat)

SANTA COLOMA DE GRAMENET 1  PADES Santa Coloma

SANTA COLOMA DE GRAMENET 2  PADES Santa Coloma

SANTA COLOMA DE GRAMENET 3  PADES Santa Coloma

SANTA COLOMA DE GRAMENET 4  PADES Santa Coloma

SANTA COLOMA DE GRAMENET 5  PADES Santa Coloma

BADALONA 1  PADES Badalona 

BADALONA 2  PADES Badalona– Sant Adrià 

BADALONA 3  PADES Badalona 

BADALONA 4  PADES Badalona– Sant Adrià 

BADALONA 5  PADES Badalona– Sant Adrià 

BADALONA 6  PADES Badalona– Sant Adrià 

BADALONA 8  PADES Badalona 

BADALONA 9  PADES Badalona 

BADALONA 10  PADES Badalona 

BADALONA 11  PADES Badalona– Sant Adrià 

BADALONA 12  PADES Badalona 

SANT ADRIÀ DEL BESÒS 1  PADES Badalona– Sant Adrià 

MONTGAT  PADES Badalona 

BADALONA 7A  PADES Badalona– Sant Adrià 

BADALONA 7B  PADES Badalona– Sant Adrià 

EL MASNOU·ALELLA  PADES Badalona 

OCATA·TEIÀ  PADES Badalona 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 6  PADES Santa Coloma

ARENYS DE MAR  PADES Mataró

ARGENTONA  PADES Maresme·Sud

MATARÓ 1  PADES Mataró

MATARÓ 2  PADES Mataró

MATARÓ 3  PADES Mataró

MATARÓ 4  PADES Mataró

MATARÓ 5  PADES Mataró

MATARÓ 6  PADES Mataró

MATARÓ 7  PADES Mataró

PREMIÀ DE MAR  PADES Maresme·Sud

VILASSAR DE MAR  PADES Maresme·Sud
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SANT ANDREU DE LLAVANERES  PADES Mataró

VILASSAR DE DALT  PADES Maresme·Sud

CASTELLAR DEL VALLÈS  PADES Sabadell 1 i 2

CERDANYOLA DEL VALLÈS 1  PADES Cerdanyola

CERDANYOLA DEL VALLÈS 2  PADES Cerdanyola

SABADELL 1A  PADES Sabadell 1 i 2

SABADELL 1B  PADES Sabadell 1 i 2

SABADELL 2  PADES Sabadell 1 i 2

SABADELL 3A  PADES Sabadell 1 i 2

SABADELL 3B  PADES Sabadell 1 i 2

SABADELL 5  PADES Sabadell 1 i 2

SABADELL 6  PADES Sabadell 1 i 2

SABADELL 7  PADES Sabadell 1 i 2

BARBERÀ DEL VALLÈS  PADES Sabadell 1 i 2

CIUTAT BADIA  PADES Sabadell 1 i 2

SABADELL 4·A  PADES Sabadell 1 i 2

SABADELL 4·B  PADES Sabadell 1 i 2

CERDANYOLA·RIPOLLET  PADES Cerdanyola

RIPOLLET·1  PADES Cerdanyola

RIPOLLET·2  PADES Cerdanyola

POLINYÀ·SENTMENAT  PADES Sabadell 1 i 2

PENEDÈS RURAL  PADES Vilafranca

SANT SADURNÍ D’ANOIA  PADES Vilafranca

VILAFRANCA DEL PENEDÈS  PADES Vilafranca

SITGES  PADES Vilanova

VILANOVA I LA GELTRÚ 1  PADES Vilanova

VILANOVA I LA GELTRÚ 2  PADES Vilanova

GARRAF RURAL  PADES Vilanova

CUBELLES·CUNIT  PADES Vilanova

VILANOVA I LA GELTRÚ 3  PADES Vilanova

GAVÀ 1  PADES Castelldefels·Gavà·Viladecans 

(Delta del Llobregat)

GAVÀ 2  PADES Castelldefels·Gavà·Viladecans 

(Delta del Llobregat)

VILADECANS 1  PADES Castelldefels·Gavà·Viladecans 

(Delta del Llobregat)

VILADECANS 2  PADES Castelldefels·Gavà·Viladecans 

(Delta del Llobregat)

CASTELLDEFELS·1  PADES Castelldefels·Gavà·Viladecans 

(Delta del Llobregat)

CASTELLDEFELS·2  PADES Castelldefels·Gavà·Viladecans 

(Delta del Llobregat)

BEGUES  PADES Castelldefels·Gavà·Viladecans 

(Delta del Llobregat)

SANT BOI DE LLOBREGAT 1  PADES Sant Boi (Baix Llobregat Litoral)

SANT BOI DE LLOBREGAT 2  PADES Sant Boi (Baix Llobregat Litoral)

SANT BOI DE LLOBREGAT 3  PADES Sant Boi (Baix Llobregat Litoral)

SANT BOI DE LLOBREGAT 4  PADES Sant Boi (Baix Llobregat Litoral)
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SANT VICENÇ DELS HORTS·1  PADES Sant Boi (Baix Llobregat Litoral)

SANT VICENÇ DELS HORTS·2  PADES Sant Boi (Baix Llobregat Litoral)

ESPARRAGUERA  PADES Martorell

MARTORELL  PADES Martorell

OLESA DE MONTSERRAT  PADES Martorell

SANT ANDREU DE LA BARCA  PADES Martorell

MARTORELL RURAL  PADES Martorell

PALLEJÀ  PADES Martorell

ABRERA  PADES Martorell

TERRASSA A  PADES Terrassa

TERRASSA B  PADES Terrassa

TERRASSA C  PADES Mútua de Terrassa

TERRASSA D  PADES Mútua de Terrassa

TERRASSA E  PADES Mútua de Terrassa

TERRASSA F  PADES Terrassa

RUBÍ 1  PADES Rubí 

RUBÍ 2  PADES Rubí 

TERRASSA·G  PADES Mútua de Terrassa

SANT QUIRZE DEL VALLÈS  PADES Terrassa

RUBÍ –3  PADES Rubí 

SANT CUGAT DEL VALLÈS·1  PADES Sant Cugat

SANT CUGAT DEL VALLÈS·2  PADES Sant Cugat

SANT CUGAT DEL VALLÈS·3  PADES Sant Cugat

SANT CELONI  PADES Sant Celoni

ALT MOGENT  PADES Sant Celoni

CALDES DE MONTBUI  PADES Caldes de Montbui

MARTORELLES  PADES Mollet

PARETS DEL VALLÈS  PADES Mollet

SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA  PADES Mollet

LA LLAGOSTA  PADES Mollet

MOLLET DEL VALLÈS·EST  PADES Mollet

MOLLET DEL VALLÈS·2 OEST  PADES Mollet

PALAU·SOLITÀ I PLEGAMANS  PADES Caldes de Montbui

CARDEDEU  PADES Granollers

LA GARRIGA  PADES Granollers

MONTORNÈS / MONTMELÓ  PADES Granollers

GRANOLLERS 1 –OEST  PADES Granollers

GRANOLLERS 2 · NORD  PADES Granollers

GRANOLLERS 3 · CENTRE EST  PADES Granollers

GRANOLLERS 4 · SUD  PADES Granollers

VALL DEL TENES  PADES Caldes de Montbui

LA ROCA DEL VALLÈS  PADES Granollers

MONTCADA I REIXAC  PADES Cerdanyola



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips 
del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport al Vallès 
Occidental
314-01347/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01346/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de prevenció per a evitar els casos de sarna al Centre de Menors 
Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam, del Pla de Santa Maria 
(Alt Camp)
314-01348/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-01348/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-01349/12 i 314-
01350/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que quan es detecta un cas es posen en marxa una sèrie de mesures 
higièniques, d’acord al protocol establert per la Secretaria de Salut Pública del De-
partament de Salut. Les mesures preventives que s’adopten davant casos d’escabio-
si són, bàsicament, d’aplicació d’un seguit de normes d’higiene de tots els infants i 
adolescents que conviuen en els centres, així com dels treballadors i dels materials; 
espais i roba que s’utilitzin, així com també de tractament pels infants i adolescents 
afectats.

De cada cas, tant en el centre Mas Mahanaim, com en qualsevol altre que es 
pugui diagnosticar, es fa la corresponent notificació al centre d’atenció primària de 
l’ICS que correspongui, a fi que la Secretaria de Salut Pública en faci el seguiment 
i la valoració post tractament.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TASF) estem treba-
llant per posar en marxa un dispositiu de primera atenció per a poder detectar les 
necessitats higièniques i de salut en els nois i noies nouvingudes, abans d’acollir-los 
en els centres de protecció, amb la finalitat de minimitzar els casos de sarna no di-
agnosticats que poden produir contagis en la resta d’adolescents i professionals dels 
centres.

En el cas que ens ocupa, les dues persones afectades van ser visitades per la met-
gessa adscrita als Serveis Territorials de Tarragona que fa les revisions a tots els in-
fants i adolescents que ingressen en centres, qui va fer el diagnòstic i la derivació al 
CAP per a l’aplicació del tractament dermatològic corresponent a cadascuna d’elles.
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En el centre es van posar en marxa una sèrie de mesures higièniques, d’acord al 
protocol establert per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut que ja 
hem comentat. Igualment es va fer la corresponent notificació a fi que l’esmentada 
Secretaria fes el seguiment del cas i la valoració post tractament.

Les mesures preventives adoptades en el centre davant d’aquests dos casos han 
estat les que habitualment s’adopten tant pel que fa a higiene de les persones que hi 
conviuen (adolescents i treballadors), com dels materials, espais i roba especialment.

Des de la Direcció General s’estan organitzant nous circuïts, protocols i dispo-
sitius per poder detectar casos de malalties contagioses abans de que puguin tenir 
repercussió amb altres persones.

Els mecanismes de control i de seguiment han estat els habituals i d’acord als 
protocols establerts pel departament de Salut, en el cas d’advertir signes evidents 
d’infecció d’escabiosi.

Alhora, us fem saber que des del Servei de Vigilància Epidemiològica del Camp 
de Tarragona– Terres de l’Ebre del Departament de Salut, s’han fet recomanacions 
de mesures de tractament i prevenció sobre els casos i els seus contactes. Així ma-
teix, s’han fet recomanacions sobre mesures ambientals al centre. Tot això ho hem 
realitzat amb la metgessa dels Serveis Territorial d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència a Tarragona.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació als dos afectats per sarna al Centre de 
Menors Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam, del Pla  
de Santa Maria (Alt Camp)
314-01349/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01348/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de control i seguiment dels casos de sarna al Centre de Menors 
Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam, del Pla de Santa Maria 
(Alt Camp)
314-01350/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01348/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del 
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis
314-01351/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-01351/12 a 314-01357/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

D’acord amb l’article 2 del Decret 215/89, de 28 d’agost de creació del Centre 
d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC), les funcions i objectius fonamentals 
del Centre són: 

a) Estudiar, diagnosticar i avaluar els fets, els esdeveniments i les tendències de 
l’entorn contemporani que afecten la realitat catalana i universal, especialment els 
relacionats amb els camps tecno-econòmic, sociopolític, ètic, ideològic, cultural, es-
piritual, del pensament i dels valors.

b) Coordinar i promoure accions de suport en l’àmbit de les funcions pròpies del 
Centre.

c) Assessorar en l’organització de seminaris, jornades, congressos i conferències 
vinculades a l’àmbit de les funcions pròpies del Centre.

d) Participar, col·laborar i assessorar altres centres anàlegs d’arreu del món.
e) Coordinar la difusió dels informes i els resultats de les recerques en tots els 

formats disponibles, i especialment mitjançant la revista editada pel Centre.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
EL CETC duu a terme aquestes funcions mitjançant jornades, seminaris, col·lo-

quis i conferències, i publicacions impreses i electròniques.
En el període objecte de les preguntes, el personal del CETC ha estat format per 

un director, una secretària administrativa, un responsable d’estudis i prospectiva, un 
responsable web i gestió. L’any 2017 es va incorporar una tècnica de reforç, ja que 
el responsable web es va jubilar.

EL CETC depèn orgànicament de la Secretaria General d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència del Departament. El CETC no disposa de pres-
supost propi i per tant les despeses derivades de les seves activitats i publicacions 
són assumides pel pressupost de la Secretaria General d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a la qual està adscrit.

Del març de 2016 a novembre de 2017, el CETC ha organitzat diverses activi-
tats i ha elaborat nombroses publicacions, totes elles disponibles al web: http://exte-
riors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/pau-drets-humans-i-temes-contemporanis/cen-
tre-destudis-de-temes-contemporanis/.

La relació de despeses per les activitats realitzades durant el període sol·licitat 
és la següent: 

– Jornada sobre la Justícia de la secessió: 2.607,11€ (inclou la contractació dels 
ponents, lloguer, muntatge i sonorització de la sala, i l’edició del díptic a càrrec de 
l’EADOP)

– Jornada sobre Usos (i abusos) del seny polític: 1.563€ (inclou la contractació 
dels ponents, lloguer, muntatge i sonorització de la sala)

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19776
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19776
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/pau-drets-humans-i-temes-contemporanis/centre-destudis-de-temes-contemporanis/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/pau-drets-humans-i-temes-contemporanis/centre-destudis-de-temes-contemporanis/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/pau-drets-humans-i-temes-contemporanis/centre-destudis-de-temes-contemporanis/
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– Jornada sobre ètica pública i republicanisme: 2.800€ (inclou la contractació 
dels ponents, lloguer, muntatge i sonorització de la sala, gravació i edició en vídeo 
de la sala i edició del díptic a càrrec de l’EADOP)

– Cicle de debats sobre els processos constituents al món: 24.210,6€ (inclou la 
contractació dels ponents, lloguer, muntatge i sonorització de la sala, la gravació i 
edició en vídeo, viatges i hotels dels ponents, edició del díptic informatiu a càrrec 
de l’EADOP i serveis d’interpretació català-castellà i inversa)

– Conferència de l’expresident de la República Txeca: 2.168,75€ (inclou el vol i 
l’hotel del President Klaus i el seu escorta, així com la contractació del servei d’in-
terpretació).

– Jornada sobre el dret d’autodeterminació al segle XXI: 22.147,53 euros (inclou 
la contractació dels ponents, lloguer, muntatge i sonorització de la sala, la gravació 
i edició en vídeo, viatges i hotels dels ponents, edició del díptic informatiu a càrrec 
de l’EADOP, serveis d’interpretació català-anglès i inversa i càtering)

– Número 42 de la revista IDEES: 6.755,27€ (4.323,74€ corresponents a l’edició 
a càrrec de l’EADOP i 2.431,53€ corresponents a la reimpressió del número, ja que 
va quedar esgotat)

– Número 43 de la revista IDEES: 3.456,91€ corresponents a l’edició a càrrec de 
l’EADOP

– Número 44 de la revista IDEES: 5.978,96€ corresponents a l’edició a càrrec de 
l’EADOP

Barcelona, 30 de juliol de 2018
Ernest Maragall i Mira, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa 
d’actuació desenvolupat pel Centre d’Estudis de Temes 
Contemporanis entre el març del 2016 i el novembre del 2017
314-01352/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01351/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del 
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al 
novembre del 2017
314-01353/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01351/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del 
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al 
novembre del 2017
314-01354/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01351/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions, 
els programes i els estudis fets pel Centre d’Estudis de Temes 
Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01355/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01351/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del 
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al 
novembre del 2017
314-01356/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01351/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en 
què s’han esmerçat els recursos del Centre d’Estudis de Temes 
Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01357/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01351/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
solucionar els problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, 
situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona 
(Barcelonès)
314-01358/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01358/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01359/12 a 314-
01362/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

D’acord amb la legislació urbanística vigent aquests habitatges no tenen cap apro-
fitament urbanístic reconegut i en conseqüència, tampoc no els correspon cap tipus  
de compensació per a aquest concepte.

Tanmateix, la legalitat avui vigent no permet la legalització de la urbanització. 
Només un canvi de la legislació vigent permetria enfocar la qüestió des d’una altra 
perspectiva.

Tot i això, per tal de cercar solucions a la problemàtica urbanística del Bosc d’en 
Vilaró, el Govern ha impulsat la creació i posta en funcionament de mecanismes de 
seguiment de les actuacions realitzades mitjançant la creació de la Mesa Cívica, la 
Mesa Tècnica i dues comissions tècniques integrades per les administracions afecta-
des per raó de la seva competència i, pel que fa a les Meses Cívica i Tècnica, també 
l’Associació de veïns afectada o els seus representants.

En aquest marc s’hi han constituït la Mesa Tècnica i la Mesa Cívica per tal d’es-
tudiar la situació de cadascun dels habitatges existents en aquest àmbit. Ambdues 
meses, durant els darrers mesos, han efectuat diverses reunions, algunes de les quals 
amb la participació directa dels veïns afectats i/o els seus representants tècnics i le-
gals.

Així mateix, en el marc de la col·laboració institucional entre administracions 
(AMB, Generalitat i Ajuntaments de Moncada i Reixac i Badalona) s’està treballant 
en un Conveni i/o Acord Marc.

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat de la 
legalització de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01359/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01358/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
permutar zones d’aprofitament urbanístic pendents de desenvolupar 
amb la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01360/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01358/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc 
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i 
Badalona (Barcelonès)
314-01361/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01358/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que 
representants del Departament de Territori i Sostenibilitat es 
reuneixin amb els veïns de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, 
situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona 
(Barcelonès)
314-01362/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01358/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a tractar la resistència als antibiòtics
314-01363/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01363/12 us in-
formo del següent: 

Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), tal com es contem-
pla en el Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància 
Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració 
obligatòria i brots epidèmics, es realitza la vigilància i monitoratge de les malalties 
infeccioses per sospita o per confirmació microbiològica, les seves resistències an-
timicrobianes i els brots comunitaris o nosocomials a través dels sistemes de decla-
ració obligatòria (SMDO) i de notificació microbiològica obligatòria (SNMC), que 
engloba la xarxa de vigilància epidemiològica i la xarxa assistencial dels centres 
sanitaris.

Així mateix, l’ASPCAT va editar el Protocol de procediment per a la notificació 
de les resistències dels diferents microorganismes objecte de notificació de forma 
homogènia per a tots els centres, que es pot consultar a l’enllaç: 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_
de_salut/vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/vigilancia_de_les_resisten-
cies_antimicrobianes_catalunya.pdf.

Actualment s’està desplegant aquest Protocol progressivament i es preveu dispo-
sar de dades significatives en breu, de tal manera que es pugui constatar la proble-
màtica real i global a Catalunya.

En el marc del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, la línia 8 de Gestió de l’ex-
cel·lència i la seguretat, contempla la implementació de projectes de disminució de la 
resistència als antibiòtics als centres sanitaris. Recentment, el Departament de Salut 
va publicar el Decret 151/2017, de 17 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits i 
les garanties tècnic-sanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procedi-
ments per a la seva autorització i registre. A l’article 19 d’aquest Decret, s’estableix 
que els centres o serveis sanitaris hauran de disposar de mecanismes per garantir 
la seguretat dels pacients pel que fa a la prevenció de la infecció relacionada amb 
l’atenció sanitària i de la resistència als antibiòtics en l’autorització de centres i ser-
veis sanitaris.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) a través de l’Àrea del Medicament, recull el 
consum mensual d’antibiòtics a través de la recepta electrònica i en fa un seguiment.

La Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària (DGOPRS) 
del Departament de Salut ha coordinat i impulsat diferents estratègies encaminades 
a fomentar les bones pràctiques entre els professionals sanitaris i la ciutadania per re-
duir les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària, la implementació de projec-
tes per millorar l’ús adequat dels antibiòtics i disminuir la resistència als antibiòtics.

Dins d’aquestes actuacions cal ressaltar, 
– Vigilància del consum i de les resistències als antibiòtics. El Programa VINCat 

de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya, que treballa 
amb diferents programes de bones pràctiques per disminuir aquests tipus d’infec-
cions.

– Control del desenvolupament de resistència als antibiòtics. La DGOPRS va in-
corporar l’any 2016 en el seu Quadre de Comandament de Seguretat dels Pacients 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/vigilancia_de_les_resistencies_antimicrobianes_catalunya.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/vigilancia_de_les_resistencies_antimicrobianes_catalunya.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/vigilancia_de_les_resistencies_antimicrobianes_catalunya.pdf
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un indicador en relació a la implantació d’un programa d’optimització de l’ús d’anti-
biòtics (PROA) als hospitals amb l’objectiu de fomentar el seu ús adequat. Aquest 
programa PROA ha demostrat reduir l’ús dels antibiòtics i el desenvolupament de 
les resistències.

A través del programa VINCat es disposa d’informació sobre l’evolució del con-
sum i de la resistència als antibiòtics als hospitals. El VINCat treballa conjuntament 
amb els Equips de Control d’Infecció dels hospitals per evitar l’aparició i dissemi-
nació de bacteris resistents.

La DGOPRS està desenvolupant actualment un pla estratègic d’implantació dels 
programes PROA a l’atenció primària. També s’està fomentant la implementació de 
proves de diagnòstic ràpid en el punt d’atenció al pacient per confirmar el diagnòstic 
de determinades patologies bacterianes abans de donar antibiòtics.

– Prevenció de les infeccions. La DGOPRS coordina i fomenta la implantació 
de les bones pràctiques entre els professionals sanitaris per tal de reduir les infecci-
ons relacionades amb l’atenció sanitària i en conseqüència el consum d’antibiòtics. 
D’entre els projectes de bones pràctiques què s’han desenvolupat en els darrers anys 
i actualment, cal destacar les iniciatives Bacterièmia Zero, Pneumònia Zero, Resis-
tència Zero, ITU-Zero, Programa PREVINQ-Cat, Higiene de les mans, Projecte ci-
rurgia segura, programes PROA, Bones pràctiques en la prevenció de les infeccions 
als centres d’odontologia, Codi sèpsia, així com la difusió de guies de pràctica clíni-
ca per tal de millorar l’efectivitat i seguretat dels tractaments i evitar les variacions 
en la pràctica mèdica.

– Investigació. Per millorar el coneixement de les causes i les conseqüències de 
l’aparició i disseminació de les resistències als antibiòtics, la DGOPRS participa ac-
tualment en el projecte europeu European Joint Action on Antimicrobial Resistance 
and HealthCare-Associated Infections (EU-JAMRAI), del 3er Programa de Salut 
de la Unió Europea (número de contracte 761296). L’objectiu general del projecte és 
donar suport als Estats membres de la UE per desenvolupar i implementar polítiques 
efectives de salut per combatre les resistències antimicrobianes (RAM) i reduir les 
infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS).

Pel que fa a les mesures de conscienciació i sensibilització de professionals en 
l’àmbit sanitari i de l’alimentació, des de l’Agència Catalana de Seguretat Alimen-
tària (ACSA) s’han impulsat les següents iniciatives: 

– Work Shop «Resistències microbianes, abordatge comú de la situació a Catalu-
nya». Dut a terme el 28 de novembre de 2016 per part de l’ASPCAT al Parc de Re-
cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els continguts i conclusions 
d’aquest Work Shop poden ser consultades al següent enllaç: http://acsa.gencat.cat/
ca/detall/article/Resistencies-microbianes-abordatge-comu-de-la-situacio-a-Catalu-
nya.

– Dossier d’informació rellevant per desenvolupar una tasca pedagògica en re-
lació a la bioresistència als antimicrobians. L’ACSA va iniciar al 2016 un projecte 
compartit sobre aquelles temàtiques d’alimentació que tenen ressò social i sobre les 
quals pot existir desconeixement. Aquest document va ser presentat als mitjans de 
comunicació en el moment de la seva publicació, i es pot consultar al següent enllaç: 

http://acsa.gencat.cat/ca/eines_i_recursos/material_divulgatiu/materi-
al-per-a-professionals/la-bioresistencia-o-resistencia-als-antimicrobians/

– Jornada «Les resistències als antibiòtics. Uns repte global, una salut». Realitzat 
el 13 de novembre de 2017 per part de l’ACSA, en col·laboració amb el Parc de Re-
cerca UAB. Es tractava d’una trobada amb persones expertes d’àmbit internacional 
per tal de generar un diàleg obert i actiu, i conèixer de primera mà les estratègies 
de les organitzacions internacionals envers la lluita contra les resistències als antibi-
òtics, així com conèixer els plans d’acció desenvolupats per altres països europeus. 
El programa de la jornada es troba disponible en el següent enllaç: http://acsa.gen-

http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Resistencies-microbianes-abordatge-comu-de-la-situacio-a-Catalunya
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Resistencies-microbianes-abordatge-comu-de-la-situacio-a-Catalunya
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Resistencies-microbianes-abordatge-comu-de-la-situacio-a-Catalunya
http://acsa.gencat.cat/ca/eines_i_recursos/material_divulgatiu/material-per-a-professionals/la-bioresistencia-o-resistencia-als-antimicrobians/
http://acsa.gencat.cat/ca/eines_i_recursos/material_divulgatiu/material-per-a-professionals/la-bioresistencia-o-resistencia-als-antimicrobians/
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Les-resistencies-als-antibiotics-per-un-repte-global-solucions-compartides
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cat.cat/ca/detall/article/Les-resistencies-als-antibiotics-per-un-repte-global-soluci-
ons-compartides

– Creació d’un espai específic sobre resistència antimicrobiana al lloc web de 
l’ACSA, amb l’objectiu de posar a l’abast de la ciutadania informació actualitzada i 
contrastada sobre la problematica de la resistència als antibiòtics. En aquest espai es 
pot consultar informació diversa, com ara la que es mostra en els següents enllaços: 

Què són les resistències als antimicrobianes (AMR)?
Acció a nivell global contra la Resistència als antimicrobians
Publicacions
Notícies sobre resistència als antimicrobians
La DGOPRS ha realitzat formació específica, presencial i en línia, sobre el pro-

blema de la resistència i de l’ús prudent dels antibiòtics, i també ha publicat material 
de divulgació: 

– Curs en línia per a pacients: «Seguretat a l’assistència sanitària» (més de 600 
ciutadans han fet el curs).

– Curs en línia d’Higiene de les Mans (més de 3.000 professionals formats).
– Tallers projectes «Tolerància zero a les UCI: Bacterièmia Zero, Pneumònia 

Zero i Resistència Zero» (6 tallers, amb més de 180 professionals).
– Vídeo formatiu sobre la correcta Higiene de les Mans als professionals sani-

taris.
– Curs «Sales blanques hospitalàries» (4 edicions, 320 alumnes).
– Formació en la prevenció d’infeccions a dentistes (692 professionals).
– Tallers PROA a hospitals a través del programa VINCat per donar a conèixer i 

impulsar els programes PROA als hospitals.
– Cursos sobre teràpia antimicrobiana (VINCat) als metges prescriptors d’anti-

biòtics.
– També s’han organitzat jornades i taules rodones per tractar el tema de les re-

sistències als antibiòtics entre els professionals sanitaris.
A més, per s sensibilitzar a la població general i a subgrups de població implicats 

en el problema sobre la importància de l’ús prudent dels antibiòtics, se n’ha realitzat 
difusió específica a través de l’espai web Canal Salut i dels canals temàtics Seguretat 
dels Pacients i Medicaments i Farmàcia.

També a través dels butlletins de Seguretat dels Pacients NewsPacient Segur i 
del butlletí Medicaments i Farmàcia i de diferents mitjans de comunicació (premsa, 
radio i televisió) i de les xarxes socials.

Algunes de les iniciatives de comunicació i sensibilització desenvolupades són: 
– Resistència als antibiòtics: http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Resis-

tencia-als-antibiotics.
– Què són els antibiòtics? Campanya bon ús del antibiòtics: 
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/pregun-

tes-frequents/antibiotics/.
– El problema de les resistències als antibiòtics: 
ht tp://seguretatdelspacients.gencat.cat /ca /deta l ls/not icia /el-proble-

ma-de-les-resistencies-als-antibiotics.
– Ús prudent dels antibiòtics: 
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/us-prudent-dels-antibio-

tics.
– Higiene de les mans i resistència als antibiòtics. Informació de l’OMS per a 

pacients i acompanyants: http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/
Actualitat-00346.

– Salut promou la conscienciació sobre l’ús prudent dels antibiòtics: http://se-
guretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Salut-promou-la-conscienciacio-so-
bre-lus-prudent-dels-antibiotics.

– Què és la resistència als antibiòtics?: 

http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Les-resistencies-als-antibiotics-per-un-repte-global-solucions-compartides
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Les-resistencies-als-antibiotics-per-un-repte-global-solucions-compartides
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Resistencia-als-antibiotics
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Resistencia-als-antibiotics
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/preguntes-frequents/antibiotics/
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/preguntes-frequents/antibiotics/
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/el-problema-de-les-resistencies-als-antibiotics
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/el-problema-de-les-resistencies-als-antibiotics
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/us-prudent-dels-antibiotics
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/us-prudent-dels-antibiotics
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Actualitat-00346
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Actualitat-00346
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Salut-promou-la-conscienciacio-sobre-lus-prudent-dels-antibiotics
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Salut-promou-la-conscienciacio-sobre-lus-prudent-dels-antibiotics
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Salut-promou-la-conscienciacio-sobre-lus-prudent-dels-antibiotics
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http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Que-es-la-resisten-
cia-als-antibiotics.

– L’ABC dels antibiòtics: 
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/

que_es_la_seguretat_de_pacients/actualitat/img_actualitat/poster_ABC_V9_cat.
pdf.

– Pòster «Tots hem de fer un ús responsable dels antibiòtics»: http://medicaments.
gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/ciutadania/2_informacio_sobre_me-
dicaments/articles/Antibiotics-Poster.pdf.

– Butlletí NewsPacient Segur. Monogràfic sobre antibiòtics i prevenció de les 
infeccions: http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins/butlle-
ti-newspacient-segur/butlleti-newspacient-segur-17/.

La implantació de projectes basats en fomentar les bones pràctiques entre els 
professionals sanitaris, han mostrat una reducció significativa de les infeccions i, 
amb conseqüència, una reducció del consum d’antibiòtics. Destaquen els projectes 
implantats a les UCI: Bacterièmia Zero, Pneumònia Zero i Resistència Zero, que 
han aconseguit reduir significativament les infeccions relacionades amb l’ús de ca-
tèters venosos (un 47% des de 2008), de les derivades de la ventilació mecànica (un 
43% des de 2011) i de la Resistència Zero (un 20% la presència de bactèries resis-
tents als antibiòtics en pacients ingressats a les UCI).

El consum d’antibiòtics a Catalunya en receptes mèdiques oficials (àmbit públic) 
es troba per sota de la mitjana de consum a Espanya (17,9 DHD vers 21 DHD l’any 
2016). Val a dir que l’evolució en el consum de medicaments en l’àmbit del CatSalut 
presenta un decrement progressiu en els darrers anys, l’any 2017 en relació a l’any 
2016, que pot ser degut a les diferents mesures de promoció de l’ús racional dels 
antibiòtics adreçades a professionals i ciutadania.

La detecció de bactèries multiresistents relacionades amb l’assistència sanitària 
ha estat un fenomen global, en tots els països del món en les darreres dècades. Això 
ha estat degut a un increment en la complexitat de l’assistència sanitària, amb la 
utilització de procediments més invasius per l’hoste, un increment en les comorbi-
ditats degut a un increment en la esperança de vida i a l’ús progressiu d’antibiòtics 
d’espectre molt ampli.

Els principals microorganismes multiresistents a l’entorn de la assistència sani-
tària a Catalunya són: 

– Staphylococcus aureus, resistent a la meticil·lina (SARM).
– Clostridium difficile.
– Enterobacteris productors de carbapenemases.
A les taules següents es poden observar l’evolució de les taxes de les princi-

pals infeccions relacionades amb l’atenció sanitària i què es registren al progra-
ma  VINCat des de l’any 2008 fins l’any 2017. Els hospitals es classifiquen segons 
el nombre de llits: Grup 1 (>500 llits), Grup 2 (200-500 llits), Grup 3 (<200 llits) i 
Grup 4 (monogràfics).

El SARM es troba estable, al voltant del 24% perquè porta vigilant-se des de fa 
molt temps i s’han aplicat mesures correctores. La Clostridium difficile, què no és 
resistent però provoca diarrees greus com efecte secundari de l’antibiòtic, s’està es-
tabilitzant al voltant de 3 casos per 10.000 estades hospitalàries.

En general, s’observa una lleugera millora o un manteniment dels resultats en al-
guns casos en relació a la resistència per microorganismes (veure la Taula de «P»er-
centatges de resistència per microorganismes anys 2014-2017).

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Que-es-la-resistencia-als-antibiotics
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Que-es-la-resistencia-als-antibiotics
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/que_es_la_seguretat_de_pacients/actualitat/img_actualitat/poster_ABC_V9_cat.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/que_es_la_seguretat_de_pacients/actualitat/img_actualitat/poster_ABC_V9_cat.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/que_es_la_seguretat_de_pacients/actualitat/img_actualitat/poster_ABC_V9_cat.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/ciutadania/2_informacio_sobre_medicaments/articles/Antibiotics-Poster.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/ciutadania/2_informacio_sobre_medicaments/articles/Antibiotics-Poster.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/ciutadania/2_informacio_sobre_medicaments/articles/Antibiotics-Poster.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins/butlleti-newspacient-segur/butlleti-newspacient-segur-17/
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins/butlleti-newspacient-segur/butlleti-newspacient-segur-17/
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Densitat d’Incidència (DI) de casos nous de S. aureus resistent a meticil·lina (SARM) 

per 1.000 estades. Any 2017

Percentils**

Grup

N

centres

N 

casos Estades DI IC95% 10% 25% 50% 75% 90%

Grup I 9 1209 1711691 0,71 0,67·0,75 0,45 0,49 0,71 0,96 1,11

Grup II 15 853 1229084 0,69 0,65·0,74 0,32 0,44 0,64 0,76 1,12

Grup III 23 406 659693 0,62 0,56·0,68 0,15 0,31 0,71 0,85 1,19

Grup IV 2 32 69805 0,46 0,30·0,62 0,09 0,09 0,56 0,79 0,92

 Total 49 2500 3670273 0,68 0,65-0,71 0,18 0,41 0,66 0,84 1,11

Dades comparatives de S. aureus resistent a meticil·lina (SARM). Anys 2008 - 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Percentatge 

SARM 
24 26 23,57 22,00 22,82 21,59 23,11 22,80 23,27 24,11

DI casos nous  

x 1000 estades
0,65 0,59 0,54 0,53 0,54 0,56 0,60 0,49 0,63 0,68

DI bacterièmies 

x 1000 estades
0,06 0,03 0,05 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,08 0,07

DI casos nous 

d’adquisició 

hospitalària  

x 1000 estades

· · · · 0,16 0,16 0,15 0,12 0,12 0,13

*Fins el 2010 es calcula per les mitjanes de cada hospital, a partir del 2011 per taxes agregades. DI: densitat 
d’incidència
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Densitat d’Incidència (DI) de Clostridium difficile per 10.000 estades. Any 2017

Taxa ICD global

Percentils*

Grup (N)

N 

casos Estades

Mitjana

DI IC 95% 10% 25% 50% 75% 90%

 Grup I (9) 663 1587869 4,18 3,86·4,49 1,86 2,54 5,22 5,52 6,91

 Grup II (16) 455 1240074 3,67 3,33·4,01 1,66 2,89 3,72 4,36 4,87

 Grup III (27) 189 774876 2,44 2,09·2,79 0,63 1,34 2,15 3,24 4,49

 Grup IV (2) 26 42394 6,13 3,78·8,49 5,59 5,59 6,19 6,28 6,34

 Total (54) 1333 3645213 3,66 3,46-3,85 0,87 1,83 3,02 4,32 5,59

Densitat d’Incidència (DI) de Clostridium difficile per 10.000 estades. Anys 2009-2017

2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Acumu- 

lat

Cen· 

tres (n)
19 24 29 35 38 44 46 48 54

Casos 488 497 468 660 702 1098 1206 1173 1333 7625

Esta· 

des
1718170 2275366 2135673 2788706 2768128 3271649 3388476 3524177 3645213 25515558

DI 2,84 2,18 2,19 2,37 2,54 3,36 3,56 3,33 3,66 2,99

IC 

95%

2,59 · 

3,09

1,99 · 

2,38

1,99 · 

2,39

2,19· 

2,55

2,35· 

2,72

3,16· 

3,55

3,36· 

3,76

3,14· 

3,52

3,46· 

3,85

2,92·

3,06

Klebsiella pneumoniae (Kp) BLEE  Bacterièmia K. pneumoniae (Kp) BLEE

 

Kp 

BLEE

 Total 

Kp %   Kp BLEE 

Total 

Kp %

Grup I (7) 1241 5319 23,33%
Grup I 

(7)
152 694 21,90%

Grup II (13) 680 4902 13,87%
Grup II 

(13)
64 402 15,92%

Grup III (17) 386 2191 17,62%
Grup III 

(14)
27 144 18,75%

Grup IV (2) 105 882 11,90%
Grup IV 

(2)
13 35 37,14%

Total 40 2412 13294 18,14% Total 37 256 1275 20,08%

Klebsiella pneumoniae (Kp) productor de 

carbapenemasa (PC)

Bacterièmia Klebsiella peumoniae (Kp) 

productor de carbapenemasa (PC)

  Kp-PC

Total 

Kp %   Kp-PC 

Total 

Kp %

Grup I 

(7)
134 5319 2,52%

Grup I 

(7)
15 694 2,16%

Grup 

II (13)
60 4902 1,22%

Grup II 

(13)
7 402 1,74%

Grup 

III (12)
18 1750 1,03%

Grup III 

(12)
2 142 1,41%

Grup 

IV (2)
10 167 5,99%

Grup IV 

(2)
2 35 5,71%

Total 

34
222 12138 1,83% Total 34 26 1273 2,04%
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Enterobacter cloacae (Ec) 

productor de carbapenemasa (PC)

Bacterièmia Enterobacter cloacae (Ec) 

productor de carbapenemasa (PC)

  Ec-PC
Total 

Ec
%

  Ec-PC

Total 

Ec %

Grup I 

(7)
39 1586 2,46% Grup I (7) 0 186 0,00%

Grup 

II (11)
13 1238 1,05% Grup II (11) 1 90 1,11%

Grup 

III (13)
2 356 0,56% Grup III (12) 0 43 0,00%

Grup 

IV (2)
1 235 0,43% Grup IV (1) 0 13 0,00%

Total 

33
55 3415 1,61%  Total 32 1 332 0,30%

Escherichia coli (Eco) productor de 

carbapenemasa (PC)

Bacterièmia Escherichia coli (Eco) 

productor de car-bapenemasa (PC)

 Eco-PC Total Eco %  Eco-PC Total Eco %

Grup I 

(7)

16 18488 0,09% Grup I (7) 2 2273 0,09%

Grup II 

(11)

9 23838 0,04% Grup II 

(11)

0 1669 0,00%

Grup III 

(13)

10 8737 0,11% Grup III 

(11)

0 735 0,00%

Grup 

IV (2)

2 3218 0,06% Grup IV 

(2)

0 99 0,00%

Total 

33 37 54281 0,07% Total 31 2 4776 0,04%

Percentatges de resistència per microorganismes. Anys 2014-2017

Microorganismes 2014 2015 2016 2017

Klebsiella pneumoniae (Kp) BLEE 19,82 17,98 18,76 18,14

Bacterièmies Kp BLEE 21,39 26,03 20,82 20,08

K. pneumoniae PC 0,67 1,16 2,18 1,83

Bacterièmies Kp PC 1,08 1,41 3,77 2,04

E. cloacae PC 0,44 1,39 1,49 1,61

Bacterièmies E. cloacae PC 0,00 1,16 1,37 0,30

E. coli PC 0,06 0,06 0,06 0,07

Bacterièmies E. coli PC 0,00 0.04 0,03 0,04

Actualment, no existeix un registre de mortalitat o de pacients infectats per bac-
tèries multiresistents a Catalunya, ni a l’Estat espanyol. Entre d’altres raons, perquè 
els microorganismes poden provocar una infecció a l’hoste o simplement colonit-
zar-lo (l’individu és portador però la bactèria no li provoca dany ni símptomes què 
permetin sospitar aquesta situació). És un problema heterogeni. El què si es coneix 
d’una determinada bactèria és quin percentatge de resistència hi ha en aquell mo-
ment i com va evolucionant en el temps.

Fascicle setè
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Els programes de vigilància d’infeccions relacionades amb l’atenció sanitària 
(nosocomials), com el Programa VINCat, centralitzen la informació relacionada 
amb l’evolució d’aquestes infeccions, però no tenen al seu abast poder mostrar amb 
detall l’evolució de la mortalitat que se’n deriven, si no és que es duen a terme estu-
dis puntuals amb relació a infeccions específiques. Les infeccions relacionades amb 
l’atenció sanitària són declarades, en molts casos, com incidents adversos i en pocs 
casos són recollides com a causes directes de mortalitat.

No es disposen de dades de prevalença de mortalitat sinó que les dades disponi-
bles corresponen a estudis d’incidència realitzats per equips d’investigadors que se-
gueix un grup de pacients amb una infecció determinada i calculen quants pacients 
han mort i si aquesta mort estava inclosa entre el moment de la detecció i set dies 
posteriors, el que es defineix com early mortality. Aquesta mort està relacionada 
directament amb la infecció perquè es considera que ha agreujat l’estat del pacient 
de forma irreversible. Alguns estudis també recullen dades de la mortalitat més tar-
dana, la que va dels 8 als 30 dies, és un procés que si bé no s’associa directament, 
si que es considera que té un impacte relacionat amb els processos patològics de la 
persona.

El Departament de Salut ha participat directament en el desenvolupament del 
Pla Nacional enfront de la Resistència als Antibiòtics (PRAN). Mensualment des 
de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública 
(SGVRESP) s’envien els microorganismes notificats al SNMC amb la informació 
de resistència antimicrobiana notificada pels microbiòlegs que hi participen a través 
de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE).

Així mateix, per part dels diferents organismes del Departament de Salut s’en-
vien les dades puntuals que es sol·liciten, com ara el consum d’antibiòtics, la resis-
tència als antibiòtics, etc. També s’aporta la informació sobre la implantació dels 
programes PROA als centres sanitaris catalans.

La SGVRESP està participant en grups de treball amb el Ministeri de Sani-
tat, Consum i Benestar Social (MSCBS) en l’elaboració de protocols de vigilància 
d’IRAS i de vigilància de les RAM. Aquests grups de treball, estan preparant les 
bases per a la creació d’una xarxa de vigilància de les IRAS i de les RAM en l’àmbit 
estatal i europeu, amb documents de consens que inclouen la recollida d’informació 
a través dels sistemes d’informació, anàlisi, control i seguiment de les infeccions.

Durant el desenvolupament del PRAN, la DGOPRS i la SGVRESP han realitzat 
diferents propostes per tal de millorar l’ús adequat dels antibiòtics entre els metges 
prescriptors i la població en general i la xarxa de vigilància de les RAM, com ara 
la proposta de la inclusió en el contracte de la part variable dels centres sanitaris re-
quisits o indicadors de resistència als antibiòtics; l’impuls de projectes de control de 
les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (higiene de les mans, projec-
tes de tolerància zero, cirurgia segura, etc.), el reforç de la vigilància epidemiològica 
mitjançant la xarxa de laboratoris per a la detecció precoç de resistències i d’identi-
ficació dels mecanismes de resistències de forma homogènia, així com la necessitat 
d’elaborar eines informàtiques que donin suport a la vigilància de les resistències als 
centres sanitaris, a la SGVRESP i al MSCBS.

Barcelona, 29 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esquerdes 
aparegudes en habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) arran 
de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya
314-01366/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01366/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01367/12 a 314-
01371/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament de Territori i Sostenibilitat no ha tingut constància en els dar-
rers dies de cap denúncia referent a l’aparició d’esquerdes als habitatges del carrer 
Corones de Sabadell com a conseqüència de les obres de perllongament dels FGC.

En aquest sentit, de la mateixa manera que es va procedir durant la fase d’execu-
ció de les obres, qualsevol circumstància d’aquestes característiques pot ésser tras-
lladada a aquest Departament directament per part dels particulars o bé a través de 
l’Ajuntament.

Serà en el moment de rebre la denúncia concreta quan es podrà analitzar la situa-
ció i determinar la possible relació de causalitat entre els danys que es manifestin i 
l’execució de l’actuació de perllongament dels FGC, així com procedir a les corres-
ponents reparacions en cas que s’escaiguin.

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si algun responsable 
ha visitat la zona de Sabadell (Vallès Occidental) afectada per 
l’aparició d’esquerdes als habitatges arran de les obres de 
perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
314-01367/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01366/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si algun responsable 
s’ha posat en contacte amb els veïns dels habitatges de Sabadell 
(Vallès Occidental) en què han aparegut esquerdes arran de les 
obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
314-01368/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01366/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis 
d’impacte estructural en els edificis de la zona de les obres de 
perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya al pas per Sabadell (Vallès Occidental)
314-01369/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01366/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions ofertes 
als veïns dels habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han 
aparegut esquerdes arran de les obres de perllongament de la línia 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
314-01370/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01366/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’execució de les solucions ofertes als veïns dels habitatges de 
Sabadell (Vallès Occidental) en què han aparegut esquerdes arran 
de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya
314-01371/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01366/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients que l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelonès), va derivar a altres hospitals el 2017
314-01387/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01387/12 a 
314-01389/12 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.

L’any 2017 es van derivar 390 pacients des de la Fundació Hospital de l’Esperit 
Sant a d’altres hospitals per tal de realitzar intervencions de de cirurgia menor am-
bulatòria. A continuació es detallen les derivacions de l’any 2017.

Codis intervencions cirurgia menor Mutuam any 2017 Nombre

86,3 + 83,39 Excisió lesió cutànea (lipomes, nevus, etc) 268

86,23 Excisió ungla incarnata 106

18,4 Sutures laceracions orella externa 10

Altres 6

Total 390

Per a l’any 2018 no es preveu la derivació de cap pacient.
A continuació es mostra un quadre que indica, per especialitats, la situació de 

les baixes 2017 i el moment de la incorporació dels nous facultatius a la Fundació 
Hospital de l’Esperit Sant.
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Especialitat Baixa Especialitat Alta

ANATOMIA PATOLOGICA 21/05/2017 ANATOMIA PATOLOGICA 22/05/2017
CARDIOLOGIA 25/10/2017 CARDIOLOGIA 22/11/2017
CIRURGIA MAXILO FACIAL 17/04/2017 CIR. MAXILO FACIAL 25/05/2017
CIRURGIA VASCULAR 14/07/2017 CIRURGIA VASCULAR 05/09/2017
CIRURGIA VASCULAR 31/10/2017 CIRURGIA VASCULAR 04/06/2018
COT 31/03/2017 COT 22/05/2017
COT 21/05/2017 COT 01/06/2017
DIAGNOSTIC PER LA IMATGE 16/05/2017 DIAGNOSTIC PER LA IMATGE 06/11/2017
DIAGNOSTIC PER LA IMATGE 23/07/2017 DIAGNOSTIC PER LA IMATGE 22/06/2018
DIGESTIU 03/12/2017 DIGESTIU 08/01/2018
MEDICINA INTERNA 31/07/2017 MEDICINA INTERNA 05/09/2017
NEUROLOGIA 26/05/2017 NEUROLOGIA 31/05/2017
OTORRINO 13/11/2017 OTORRINO 08/01/2018
REUMATOLOGIA 13/08/2017 REUMATOLOGIA 13/09/2017
UROLOGIA 19/08/2017 UROLOGIA 13/11/2017

Quant al personal assistencial titulat de grau mitjà, durant l’exercici 2017, s’ha 
produït 1 baixa voluntària i 5 excedències amb reserva de lloc de treball. S’han co-
bert, sense discontinuïtat, tots els llocs de treball vinculats a aquestes situacions.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges que van deixar de treballar a l’Hospital de l’Esperit Sant,  
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), el 2017
314-01388/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01387/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’infermers que van deixar de treballar a l’Hospital de l’Esperit Sant, 
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), el 2017
314-01389/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01387/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
prorrogar el projecte PirosLife de reintroducció de l’os bru al Pirineu 
central
314-01390/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01390/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01391/12 i 314-
01392/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El projecte PirosLife és un projecte de 5 anys (2014-2019) amb finançament del 
75% per part de la Unió Europea, que s’emmarca dins del projecte de conservació 
de l’ós bru que es desenvolupa per part de la Generalitat de Catalunya des de l’any 
1996. En conseqüència, quan finalitzi el projecte PirosLife, es continuarà treballant 
amb el projecte de conservació de l’ós bru a Catalunya i als Pirineus i, per tant, es 
mantindran i consolidaran les mesures i ajudes a ramaders i apicultors per protegir 
els ramats de bestiar i les explotacions apícoles, per minimitzar els danys causats 
pels óssos.

El mateix projecte PirosLife té una acció que consisteix en programar el pro-
jecte a 10 anys vista. Concretament, preveu l’obligació d’establir quines accions i 
quin pressupost cal cada any per continuar i millorar la conservació de l’ós bru als 
Pirineus i per millorar la coexistència entre l’ós bru i la ramaderia, l’apicultura i el 
sector turístic.

En el futur immediat, està previst establir línies d’ajut per apicultors (comprar 
tancats electrificats de protecció), per ramaders (comprar i mantenir gossos de pro-
tecció, comprar tancats electrificats de protecció, construcció i condicionament de 
cabanes ramaderes, compra de material pel maneig dels ramats, etc.). Aquestes aju-
des directes o indirectes, seran finançades per la Generalitat de Catalunya amb re-
cursos propis o es poden sol·licitar ajudes a altres fons de la Unió Europea.

Pel que fa al nombre d’atacs acreditats al sector de la ramaderia i l’apicultura en-
tre els anys 2014 i 2017 provocats per l’ós bru ha estat de 106 (71 sobre ramaderia i 
35 sobre apicultura).

2014 2015 2016 2017 TOTAL

Ramaderia 4 11 27 29 71

Apicultura 1 11 6 17 35

Total 5 22 33 46 106

D’aquests atacs, el nombre de danys provocats ha estat de 244 (101 caps de bes-
tiar i 123 arnes).
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2014 2015 2016 2017 TOTAL

Ramaderia 5 15 50 51* 121

Apicultura 4 37 18 64 123

Total 9 52 68 95 244

* Un atac en què es van estimbar 130 ovelles no ha estat acreditat que hagi estat causat per un ós bru, però es 
va indemnitzar parcialment amb l’assegurança privada del ramader.

Segons la tipologia de bestiar i d’apicultura, l’ós bru ha depredat 100 ovelles, 1 
mardà, 2 corders, 15 cabres, 2 eugues, 1 poltre, 105 arnes i 18 nuclis (arnes).

2014 2015 2016 2017 TOTAL

Ovelles 4 10 42 44* 100
Mardans 0 0 1 0 1
Corders 0 0 1 1 2
Cabres 1 5 6 3 15
Eugues 0 0 0 2 2
Poltres 0 0 0 1 1
Arnes 4 37 18 46 105
Nuclis 0 0 0 18 18
* Un atac en què es van estimbar 130 ovelles no ha estat acreditat que hagi estat causat per un ós bru, però es 
va indemnitzar parcialment amb l’assegurança privada del ramader.

Les quanties de les indemnitzacions satisfetes durant el mateix període han estat 
les següents: 

- Any 2014: 10.456,34 € 
- Any 2015: 4.330,50 € 
- Any 2016: 9.677,90 € 
- Any 2017: 21.505,81 € (més els 11.400 € pagats per l’assegurança privada del 

ramader d’un possible dany d’ós bru, no acreditat).
Per tant, el total indemnitzat entre el període 2014-2017 ha estat de 45.970,55 €.
El programa LIFE de la Unió Europea, com a norma general, exclou el paga-

ment d’indemnitzacions per danys provocats per fauna protegida. Per tant, el pro-
jecte PirosLife no té cap partida pressupostària per fer front a les indemnitzacions 
provocades per danys d’ós bru.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va sol·licitar en data 8 de juny de 
2016 a la Direcció General de Política Financera i Assegurances del llavors Depar-
tament d’Economia i Coneixement, la inclusió a la pòlissa de Responsabilitat Civil 
i Patrimonial de la Generalitat de Catalunya (número CGRC0740) la cobertura dels 
danys causats per espècies protegides-grans depredadors (ós bru, llop i voltor comú) 
a la ramaderia extensiva ovina, caprina, vaquina, equina i ruscos de mel.

L’any 2017 es va emetre el suplement sol·licitat amb un cost anual de 48.000€ de 
prima neta que, afegits els impostos corresponents donen una prima total anual de 
50.952€.

La pòlissa de Responsabilitat Civil i Patrimonial de la Generalitat de Catalunya 
número CGRC0740 està adjudicada per concurs públic a un quadre de coasseguran-
ça format per SegurCaixa Adeslas, Zurich i Fiatc.

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atacs 
acreditats d’os bru al sector de la ramaderia i de l’apicultura en el 
període 2014-2017 i les indemnitzacions satisfetes
314-01391/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01390/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
pòlissa d’assegurança subscrita per a indemnitzar els ramaders i els 
apicultors dels atacs d’os bru el 2017
314-01392/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01390/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ordres 
d’embargament a particulars beneficiaris de prestacions o ajuts per 
a pagar el lloguer que va rebre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
de l’Agència Tributària el 2017 i el 2018
314-01403/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01403/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01404/12 i 314-
01405/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Durant l’any 2017, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) va rebre per 
part de l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), 2.104 diligències 
d’embargament relacionades amb prestacions i ajuts al pagament del lloguer. Des de 
l’1 de gener de 2018 fins a l’actualitat n’ha rebut 557.

Existeix un informe de I’AEAT sobre aquesta qüestió, d’abril de 2017, que de-
termina quines de les prestacions i ajuts socials per al pagament de l’habitatge que 
gestiona I’AHC tenen la consideració d’exemptes de tributació. Així mateix, en l’in-
forme es determina que totes les subvencions i ajuts de I’AHC són embargables i que 
en qualsevol de les seves modalitats s’han de considerar com una percepció més.



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 274

En l’informe es determina que els organismes receptors de diligències d’embar-
gaments de crèdits, en aquest cas I’AHC, en desconèixer l’import que els benefi-
ciaris de les seves ajudes i subvencions puguin percebre d’altres organismes, han 
d’ingressar a I’AEAT la totalitat de l’import embargat i que és I’AEAT qui ha de de-
terminar si l’import total ingressat resulta inembargable en tot o en part, i en aquell 
cas procedirà a la devolució de l’ingrés indegut.

En tot tas, la informació que facilita I’AHC sobre temes tributaris als beneficiaris 
d’ajuts i prestacions és genèrica. Les persones interessades que sol·liciten informació 
individualitzada sobre temes tributaris és adreçada als organismes competents en 
aquesta matèria. Aquest assumpte pot generar situacions complexes i entenem que 
correspon al Govern de I’Estat dur a terme les modificacions legislatives correspo-
nents perquè no es produeixin.

Barcelona, 27 d’agost de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya ha rebut alguna instrucció de 
l’Administració de considerar les prestacions i els ajuts per a pagar 
el lloguer com a prestacions inembargables
314-01404/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01403/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya informa els beneficiaris de 
prestacions o ajuts per al lloguer que han estat embargats
314-01405/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01403/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents laborals del 2017
314-01463/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 tramitació 
314-01463/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-01464/12 i 314-
01465/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que el nombre d’accidents de treball amb baixa notificats a Catalu-
nya l’any 2017 és de 91.281 en jornada de treball i 18.554 accidents de treball amb 
baixa in itinere. El nombre d’accidents de treball sense baixa és de 128.376.

Accidents de treball amb baixa

Accidents 

sense 

baixa
Catalunya

Accidents de treball en jornada amb baixa

Accidents 

in itinere

Trau-

màtics

No 

trau-

màtics

Accidents 

relacionats 

amb el trànsit

Total d’accidents 

en jornada de 

treball amb baixa

Lleus 87.350 93 3.252 90.695 18.299

Greus 422 60 50 532 231

Mortals 20 28 6 54 24

Total 87.792 181 3.308 91.281 18.554 128.376

En primer lloc, el Consell de Relacions Laborals va impulsar un diàleg social 
en marc del grup de treball de seguiment del Marc Estratègic Català de Seguretat i 
Salut Laboral (GTMECSSL) de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral. En aquest 
grup hi ha els agents sindicals i patronals més representatius i l’administració de la 
Generalitat.

D’entre les mesures proposades i acordades pels membres del grup destaquen 
pel seu consens: 

- L’ampliació de l’exercici de tasques i assistència tècnica de l’ICSSL.
- Les corresponents a la millora de la coordinació d’activitats preventives.
- La facilitació a les PIME el compliment efectiu de la prevenció.
- La millora del sistema de notificació de danys del treball.
- La potenciació i continuació de la campanya de seguiment de les empreses 

d’alta sinistralitat.
Actualment el GTMECSSL està treballant sobre les actuacions concretes de ca-

dascuna d’aquestes mesures.
En segon lloc i pel que fa a les empreses d’alta sinistralitat, a l’inici de cada any 

s’analitzen les dades de sinistralitat de totes les empreses que tenen un compte de 
cotització (CCC) a Catalunya. Es tracta d’aproximadament 256.000 CCC a Cata-
lunya segons les dades de l’observatori del Treball i Model productiu, d’aquestes 
56.000 (un 22%) presenten durant l’any un o més accidents de treball de treballadors 
per compte d’altri o autònoms amb les contingències professionals cobertes (apro-
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ximadament un 15% dels autònoms de Catalunya tenen les contingències professio-
nals cobertes). A partir d’aquestes dades s’elaboren els índexs d’incidència globals 
per sectors d’activitat econòmica i també els índexs d’incidència del conjunt de les 
empreses del país.

Aquestes incidències permeten poder comparar la sinistralitat de cadascun dels 
CCC amb els seus valors de referència per tal de discernir sobre quines d’aquestes 
empreses cal fer actuacions des del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies o des d’altres agents de la prevenció (com per exemple les MCSS).

El programa d’alta sinistralitat es desenvolupa a dos nivells: 
I. L’Institut Català de Salut Seguretat Laboral (ICSSL) fa actuacions d’assessora-

ment a una part d’aquestes empreses.
Durant l’any 2016, i en l’àmbit d’aquest programa, l’ICSSL va visitar 136 empre-

ses; l’any 2017 es van visitar 118 empreses.
II. La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball (DGRL-

QT) mitjançant una Resolució es determinen les activitats preventives que han de 
desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya de 
manera prioritària estableix que dins les activitats prioritàries d’aquesta Resolució 
es faci l’assessorament tècnic a les empreses que presenten alts índexs de sinistra-
litat. També s’estableixen els sectors d’activitats econòmica prioritaris per a la seva 
actuació. De les 20 MCSS amb empreses associades a Catalunya, durant l’any 2017, 
13 MCSS van fer actuacions en aquest àmbit. En total aquestes 13 MCSS van actuar 
sobre 2.743 empreses que representen 433.497 treballadors.

En tercer lloc, s’ha iniciat l’elaboració d’un programa que determini els factors 
que desencadenen les causes dels accidents per eliminar-les”.

El programa «Determinants dels accidents de treball. Estudi multicas-control» 
es va iniciar l’any 2015 amb l’objectiu d’identificar les condicions de treball i d’ocu-
pació associades al risc de patir un accident de treball traumàtic en jornada amb bai-
xa per a les 6 tipologies d’accidents de treball més freqüents que aglutinen el 80% 
del total d’accidents laborals traumàtics no mortals comunicats a l’autoritat laboral: 

– Sobreesforç, 
– Caiguda al mateix o a diferent nivell, 
– Xoc o cop contra un objecte en moviment, 
– Atrapament o aixafament i contacte amb objecte tallant.
Els principals factors determinants identificats segons tipologia d’accident van 

ser els següents: 
– Sobreesforç físic
– Caiguda al mateix nivell
– Caiguda a diferent nivell
– Xoc o cop contra objecte en moviment
– Atrapament per o entre objectes
– Contacte amb objecte tallant
Actualment s’està treballant des de diferents enfocaments per a la reducció dels 

factors identificats, tant des del mateix ICSSL com en col·laboració amb altres agents 
i col·lectius implicats com gremis i associacions.

En quart lloc, s’estan centrant els esforços en un dels sectors que presenta histò-
ricament més sinistralitat com és el sector de la construcció.

La millora de les condicions de treball a les obres de construcció és un dels ei-
xos de l’acció de Govern de la Generalitat. Per això, des del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, i més concretament la Direcció General de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball enteníem que s’havia de donar un nou impuls a la 
prevenció de riscos laborals en aquest sector.

És per aquest motiu que s’ha constituït conjuntament amb els agents socials una 
mesa de seguretat i salut laboral del sector de la construcció, des de la que es vol 
suscitar i mantenir les bones pràctiques en la promoció i l’execució de les obres de 
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construcció a Catalunya. El Govern, sindicats i patronals integrants de la Mesa han 
acordat potenciar la prevenció de riscos laborals i s’han compromès a dur a terme 
un Pla d’acció que implementi les mesures necessàries per fomentar la cultura pre-
ventiva a les obres i sensibilitzar les empreses dels beneficis i rendibilitat de fer pre-
venció.

En aquest context van sorgir una sèrie de propostes les quals van quedar defini-
des en dos acords signats el 4 de maig de 2017. Per dur-les a terme, a l’ICSSL s’ha 
creat un grup de treball específic format per tècnics especialitzats en la matèria i el 
sector.

Pla d’acció i potenciació de la prevenció de riscos laborals a la construcció: 
– Enviament formal de document/carta de sensibilització a les empreses del sec-

tor.
– Diagnosi de la situació actual: anàlisi descriptiva dels accidents de treball en 

el sector de la construcció a Catalunya. Elaboració informe “Estudi del sector de la 
construcció a Catalunya”.

– Campanya de promoció: difusió de documentació i recursos divulgatius envers 
la gestió preventiva a les obres de construcció.

– Realització de seminaris, d’acord amb els criteris de la Mesa sobre: 
• Coordinació d’obres de construcció.
• Subcontractació en el sector de la construcció.
– Recuperació i revisió del codi de bones pràctiques en la promoció i l’execució 

de les obres de construcció, per la seva posterior difusió.
En cinquè lloc, es fan actuacions adreçades a reduir la sinistralitat en el grups 

d’accidents més rellevants com són els sobreesforços físics.
Els riscos relacionats amb sobreesforços físics, són els causants de bona part de 

la sinistralitat laboral i dels problemes de salut relacionats amb el treball que tenim 
al país.

És per això que des de l’ICSSL es va engegar un programa per tal d’assessorar 
les empreses respecte als riscos ergonòmics relacionats amb postures forçades, mo-
viments repetitius i/o manipulació manual de càrregues.

Actualment aquest programa, què té gran acceptació entre les empreses partici-
pants, està finalitzant la seva cinquena edició dedicada al sector alimentari, en con-
cret als subsectors: 

– Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos
– Fabricació de conserves de peix
– Fabricació de margarina i greixos comestibles similars
– Fabricació d’oli d’oliva
– Fabricació d’olis (excepte d’oliva) i greixos
– Elaboració de gelats
– Fabricació de formatges
– Preparació de llet i altres productes làctics
– Fabricació de productes de molineria
– Fabricació de midons i productes amilacis
– Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
– Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
– Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars
Durant la present edició 2017-2018 s’està assessorant 153 empreses.
Per contribuir a la reducció d’accidents in itinere, actualment s’està desenvolu-

pant, en el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 i el III Pla 
de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, una sèrie d’activitats, algunes 
d’elles de manera individual i moltes d’altres emmarcades dins de la coordinació 
interdepartamental i amb altres agents, enfocades a la promoció, divulgació, elabo-
ració d’eines de gestió, etc., per la millora de la seguretat i la salut relacionades amb 
els desplaçaments.



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 278

Per altra banda, i en el marc de la coordinació interdepartamental, l’Institut Ca-
talà de Seguretat i Salut Laboral, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit, 
treballa de forma transversal i coordinada incloent també el desenvolupament d’ac-
tivitats orientades a la millora de la Seguretat Laboral Viària en el Pla Estratègic 
de Seguretat Viària 2014-2020, que té com a objectiu la reducció a l’any 2020 del 
50% del nombre de víctimes mortals per accident de trànsit respecte de l’any 2010.

En aquest sentit, les accions que des de l’ICSSL es tenen previstes en relació a la 
seguretat viària d’àmbit laboral per aquest any 2018 són: 

– Participar en l’Observatori de la Seguretat Viària de l’SCT.
– Reeditar la publicació “La seguretat en la conducció durant la jornada de tre-

ball”.
– Editar un targetó específic sobre els factors de risc en els desplaçaments amb 

vehicle durant la jornada laboral.
– Elaborar un document tècnic que serveixi com a manual per facilitar la inte-

gració de la seguretat en els desplaçaments en l’entorn laboral a les empreses.
– Dur a terme un seminari sobre l’abordatge de la seguretat laboral viària a les 

empreses.
– Actualitzar la informació del lloc web, del Departament de Treball, Afers So-

cials i Famílies, dedicada específicament a la seguretat laboral viària.
– Participar en diferents comissions interdepartamentals relacionades amb el 

trànsit i la millora de la seguretat viària.
– Participar en el Grup de Treball “Seguridad vial laboral” de la “Comisión Na-

cional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social”.

– Establir la base per a intercanvi d’informació sobre accidents de trànsit i labo-
rals dins de l’Observatori de la Seguretat Viària.

– Participar en la impartició del curs “Prevención de Riesgos Laborales Viarios” 
del Centre Nacional de Condicions de Treball (CNCT) de Barcelona de l’Institut 
Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball (INSSBT).

Per últim, es centren també esforços en la vessant de la formació i la promoció 
de la seguretat i salut laboral per a contribuir a crear cultura preventiva i per tant 
sensibilitzar a la població davant la sinistralitat laboral. Són accions formatives i de 
promoció de la seguretat i salut laboral que organitza l’ICSSL.

Aquestes accions formatives estan destinades: 
– Tècnics de prevenció perquè tinguin eines per a l’avaluació i la prevenció de 

riscos laborals i coneguin nous riscos emergents i com actuar davant aquests nous 
riscos; 

– Per difondre els resultats de la investigació que impulsa l’ICSSL amb els més 
importants centres de recerca de Catalunya

– Formació genèrica adreçada a la resta d’agents de la prevenció: empresaris, tre-
balladors i tots els agents socials.

Barcelona, 25 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a reduir el nombre d’accidents laborals el 2018
314-01464/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01463/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si són suficients 
les mesures adoptades per a prevenir els riscos laborals dels 
treballadors de les empreses dels serveis de terra dels aeroports
314-01465/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01463/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les 
càrnies Le Porc Gourmet i The Fortune Pic
314-01498/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01498/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-01499/12, 314-
01500/12, 314-01501/12, 314-01502/12, 314-01503/12 i 314-01504/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que des de l’any 2016, la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) 
està treballant per detectar determinades figures de subcontractació, particularment 
de cooperatives, que poguessin incórrer en cessió il·legal de treballadors/es en em-
preses de la indústria càrnia. Aquestes actuacions han topat històricament amb la 
dificultat que la jurisprudència considera que no existeix cessió il·legal perquè el per-
sonal que presta serveis per a les cooperatives no tenen la consideració de treballa-
dors, sinó que són socis i per tant no se’ls aplica l’Estatut dels Treballadors i en ma-
tèria de seguretat social s’integren en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

En els anys 2016 i 2017, la Inspecció de Treball ha realitzat un total de 119 actua-
cions en la indústria càrnia per comprovar, en general, el compliment de la norma-
tiva laboral, sobretot per endreçar la subcontractació en el sector, i de prevenció de 
riscos laborals, principalment en ergonomia, i la normativa de cooperatives.
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Com a conseqüència de les actuacions de la ITC, la major part a les demarcaci-
ons de Barcelona i Girona, seguida de la de Lleida, s’han aconseguit un total de 573 
altes en el Règim General de Seguretat Social en les empreses càrnies contractistes 
(socis/es de la cooperativa que passen a treballadors/es de la empresa càrnia) i l’in-
grés en concepte de quotes a la Seguretat Social de 193.948,09 euros.

En matèria de prevenció de riscos laborals, durant el període indicat la Inspecció 
de Treball ha formulat 148 requeriments i ha proposat 5 actes d’infracció en empre-
ses del sector càrnic.

Tot i la dificultat indicada de la jurisprudència, en alguns casos la Inspecció de 
Treball ha constatat una cessió il·legal de treballadors, a banda que també ha actuat 
emetent informes pericials a petició dels Jutjats. En matèria de jornada la Inspecció 
de Treball ha detectat 4 infraccions i ha formulat diversos requeriments.

Val a dir, també, que la ITC ha proposat la desqualificació d’una cooperativa de 
Girona, que a més ha suposat una acta d’infracció de 820.575 euros per l’empresa 
càrnia que la subcontractava, mentre que les altes d’ofici de 175 treballadors a l’em-
presa contractista càrnia proposades per la ITC actualment estan en fase de tramita-
ció per part de la mateixa Direcció Provincial de la TGSS de Girona.

En relació a les càrniques Le Porc Gourmet i The Fortune Pic, actualment s’es-
tan desenvolupant actuacions inspectores de comprovació, encara no finalitzades.

Conscients de la problemàtica laboral en el sector de la indústria càrnia, en el 
mes de maig de 2017, es va impulsar per part de la Secretaria General del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies una Taula del Sector Carni formada pels 
sindicats (CCOO i UGT) i patronals del sector (Anafric, Fecic, Foment i Pimec), 
així com pels representants de les unitats afectades del Departament, com la Di-
recció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, la Direcció General 
d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa.

La modalitat qüestionada en aquest sector consisteixen en que els escorxadors 
de carn i aviram subcontracten part del seu procés productiu a cooperatives, apa-
rentment legals, però constituïdes amb la finalitat de subministrar ma d’obra als es-
corxadors, sense cap control de les condicions laborals dels treballadors atès que els 
socis treballadors estan donats d’alta en el règim d’autònoms i no els és d’aplicació 
el conveni col·lectiu del sector ni, per tant, les condicions laborals que se’n deriven. 
El resultat és un frau a la contractació ja que es compleix amb les notes d’alienitat i, 
per tant, manca l’alta d’aquests treballadors a la plantilla de l’empresa sota el règim 
general a la Seguretat Social.

Malgrat es va intentar avançar en la regularització del sector de forma consen-
suada amb els agents socials, finalment no va ser possible un acord de reordenació 
de les relacions laborals a la indústria càrnia que respectés la Llei de Cooperatives, 
modificada l’any passat justament per aconseguir una millora dels drets laborals 
dels treballadors/es.

En el cas concret de Le Porc Gourmet, de Santa Eugènia de Berga, i de Fortune 
Pic, de Mollerusa, arrel de les actuacions de la Inspecció de Treball, les demandes 
de permisos d’inversions no autoritzats i de la convocatòria de vaga presentada per 
CCOO i UGT, des del Departament de Treball s’ha endegat un procés mediador, que 
s’inicià el darrer 8 de juny, amb 7 reunions dutes a terme fins a data d’avui, amb la 
finalitat de resoldre un conflicte i on l’acord necessàriament haurà d’implicar:, 

– La laboralització de tots els treballadors de les cooperatives a l’empresa per la 
qual presten els seus serveis

– L’aplicació del conveni col·lectiu del sector
– La readmissió dels treballadors afectats pel conflicte
– Un pla d’inversions que asseguri la viabilitat de les empreses a Catalunya
– Una major flexibilitat organitzativa
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– Un acord d’estabilitat en l’ocupació

Barcelona, 25 de juliol de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions 
perquè les càrnies Le Porc Gourmet, de Santa Eugènia de Berga, i 
The Fortune Pic, a Mollerussa, no traslladin la seva producció a fora
314-01499/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01498/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir els llocs de treball dels dos centres de 
producció de carn del Grup Jorge
314-01500/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01498/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
presentades per treballadors de cooperatives subcontractats pels 
dos centres de producció de carn del Grup Jorge
314-01501/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01498/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Llei 12/2015, de cooperatives, per les càrnies Le Porc Gourmet i The 
Fortune Pic
314-01502/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01498/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
de treball dels treballadors de les càrnies Le Porc Gourmet i The 
Fortune Pic
314-01503/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01498/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de 
la situació dels treballadors de les càrnies Le Porc Gourmet i The 
Fortune Pic
314-01504/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01498/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites de suport 
i millora dels jutjats de pau
314-01509/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01509/12 us in-
formo del següent:

Aquestes visites, autoritzades i coordinades a través de la Presidència del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tenen com a objectiu conèixer més de 
prop les tasques realitzades als jutjats de pau i les agrupacions de secretaries, escol-
tar-ne les necessitats i recollir les seves propostes de millora que puguin ser dutes a 
terme dins del marc competencial del Departament de Justícia.

Les visites a Jutjats de Pau i Agrupacions de Secretaries realitzades durant l’any 
2017, són: 

Sant Just Desvern 16/10/2017 10:00 hores

Sant Vicenç dels Horts 17/10/2017 11:00 hores

Sant Andreu de la Barca 18/10/2017 12:00 hores

Molins de Rei 19/10/2017 12:00 hores

Vallirana 19/10/2017 10:00 hores

Santa Coloma de Cervelló 23/10/2017 10:00 hores

Torrelles de Llobregat 24/10/2017 10:00 hores

Sant Climent de Llobregat 25/10/2017 10:00 hores

Corbera de Llobregat 11/12/2017 11:00 hores
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Sant Cugat del Vallès 25/10/2017 10:00 hores

Sant Joan Despí 15/11/2017 10:00 hores

Ripollet 20/11/2017 11:30 hores

Parets del Vallès 24/11/2017 12:00 hores

Badia del Vallès 27/11/2017 11:30 hores

Santa Perpètua de la Moguda 27/11/2017 10:45 hores

Barberà del Vallès 28/11/2017 11:30 hores

Montcada i Reixac 30/11/2017 11:30 hores

Palau Solità i Plegamans 30/11/2017 10:45 hores

Pallejà 11/12/2017 11:00 hores

Montornès del Vallès 12/12/2017 11:00 hores

La Llagosta 12/12/2017 11:00 hores

La Roca del Vallès 14/12/2017 11:00 hores

Montmeló 14/12/2017 11:00 hores

Les visites a jutjats de pau i agrupacions de secretaries realitzades durant l’any 
2018, són: 

Premià de Mar 07/02/2018 11:00

Masnou 28/02/2018 10:15

Vilassar de Mar 14/02/2018 11:30

Sant Andreu de Llavaneres 31/01/2018 11:00

Sant Adrià del Besòs 06/02/2018 10:30

Montgat 19/01/2018 10:30

Canet de Mar 06/02/2018 11:30

Arenys de Munt 15/02/2018 11:00

Sant Pol de Mar 15/02/2018 11:00

Sant Cebrià de Vallalta 15/02/2018 11:00

Premià de Dalt 28/02/2018 11:30

Argentona 15/02/2018 11:30

Tiana 21/02/2018 11:30

Alella 21/02/2018 11:00

Vilassar de Dalt 28/02/2018 11:30

Escala 07/03/2018 11:15

Roses 07/03/2018 12:00

Les respostes a les necessitats concretes que s’hi ha detectat, la majoria comunes 
a aquests tipus de jutjats, les hem recollit en una Guia, on hi podem trobar qüestions 
relatives als actes de comunicació (contingut de la Instrucció 4/2001, del Consell 
General del Poder Judicials (CGPJ) i l’Acord de la Sala de Govern del TSJC, de 29 
d’abril de 2014, novetats legislatives relatives al registre Civil (com ara les contin-
gudes a la Llei 19/2015, de 13 de juliol), regulació relativa a les enquadernacions 
dels llibres de Registre Civil, informació i gestió d’arxiu (recollida al Reial Decret 
937/2003, de 18 de juliol, de modernització dels arxius) i el suport i conservació dels 
arxius municipals, informació sobre aplicacions i accés al Punt Neutre Judicial, in-
formació sobre noves tecnologies, informació relativa a les despeses de transport del 
personal de l’Administració de Justícia, per raó de servei.

D’altra banda, també s’han recollit les demandes i necessitats formatives del per-
sonal que hi treballa i qüestions més específiques d’algun jutjat de pau o secretaria, 
en concret.
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Per a donar resposta a les necessitats detectades, a banda de facilitar-los la Guia 
esmentada, es vehiculen les respostes concretes als casos específics, sempre dins de 
les competències del Departament de Justícia.

Amb coordinació amb la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació 
Tècnica del Departament de Justícia, l’Equip de Millora Contínua realitza el control 
i seguiment de les incidències fins a la seva resolució. A hores d’ara, no hi ha cap in-
cidència oberta. Les gestions han estat realitzades amb els responsables dels jutjats 
de pau i del seu personal.

Barcelona, 24 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de 
subministrament del medicament Adiro
314-01526/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01526/12 a 
314-01527/12 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 Departament de Salut va ser coneixedor de la falta del medicament Adiro a 
les farmàcies per un problema de subministrament a través de l’Agència Espanyola 
de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

L’AEMPS és l’autoritat sanitària competent a l’Estat espanyol per garantir el 
proveïment dels medicaments i és l’autoritat a qui els titulars de l’autorització de 
comercialització d’un medicament tenen l’obligació legal de comunicar si tenen al-
gun problema de subministrament. A partir de la informació que rep i de l’anàlisi 
de la situació és la responsable de determinar les accions a realitzar per assegurar 
l’abastiment i comunicar-ho a les autoritats sanitàries competents de les comunitats 
autònomes.

Les dades del problema de subministrament d’Adiro que facilita l’AEMPS, així 
com les dades del seu restabliment són les següents: 

– El medicament Adiro 100 mg, 30 comprimits (C.N. 841288) té problemes de 
subministrament des del passat 27 d’abril de 2018 i es preveu que es restableixi el 
subministrament el 3 d’agost de 2018.

– El medicament Adiro 300 mg, 30 comprimits (C.N. 841056) té problemes de 
subministrament des del passat 10 de maig de 2018 i es preveu que es restableixi el 
subministrament el 26 de juliol de 2018.

En relació a les mesures que el Govern té previst dur a terme per garantir aquest 
subministrament, us informem que, d’acord amb la informació que es disposa, el 
titular de l’autorització de comercialització (Bayer Hispania SL) està realitzant una 
distribució controlada del medicament ja que disposa d’unitats limitades.

Així mateix, actualment es disposa de medicaments alternatius equivalents i su-
ficients registrats a l’Estat espanyol que cobreixen les necessitats de la població en 
relació amb les dues presentacions afectades i que el farmacèutic comunitari pot 



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 285 

substituir directament davant d’una situació de manca de proveïment del medica-
ment prescrit pel metge.

Algunes de les alternatives terapèutiques disponibles pel medicament Adiro en 
dosi de 100 mg i 300 mg són les següents: 

– AAS. 100 mg 30 comprimits (C.N. 686580).
– Àcid Acetilsalicílic 100 mg EFG, 30 comprimits (està comercialitzat per dife-

rents laboratoris de genèrics).
– Àcid Acetilsalicílic Bayfarma 300 mg, 30 comprimits (C.N. 752253).
– Tromalyt 300 mg, càpsules (C.N. 640144).
En cas que les mesures anteriors no assegurin el subministrament suficient del 

medicament a tots el ciutadans de l’Estat espanyol, l’AEMPS pot activar el Servei de 
Medicació Estrangera per tal d’importar un medicament alternatiu equivalent que 
s’estigui comercialitzant en un altre país.

Atès l’esmentat anteriorment, es pot afirmar que, actualment, els pacients que 
requereixin tractar-se amb Adiro tenen cobert el seu tractament amb els diferents 
medicaments alternatius equivalents disponibles al mercat.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir el subministrament del medicament Adiro
314-01527/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01526/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes 
a la cartoixa d’Escaladei (Priorat)
314-01536/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01536/12, us in-
formo del següent: 

La Cartoixa d’Escaladei és gestionada per l’Agència Catalana del Patrimoni Cul-
tural (ACdPC) a través de la seva Divisió d’Actuacions en Museus i Monuments 
(Àrea de Monuments i Jaciments).

Des de l’any 2016 l’ACdPC ha realitzat les següents actuacions encaminades a la 
conservació, protecció i divulgació del monument: 

1. 2016-2018. Adequació del Claustre Major.
El projecte té com a objectiu la millora de l’experiència de la visita per mitjà de 

la recuperació de l’arquitectura i l’arranjament ambiental del Claustre Major, posant 
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de manifest els seus valors patrimonials i espirituals per tal de transmetre al visitant 
l’experiència de vida cartoixana.

Data execució: octubre/novembre de 2018.
Import: 321.000 € (IVA inclòs).
Àmbits d’actuació: 
· Adequació de les galeries oest-nord-est.
· Adequació de l’antic límit del cementiri cartoixà
· Adequació d’una cel·la de la primera cartoixa del segle xiii
Projecte finançat per la Fundació Obra Social «La Caixa» dins el programa Pa-

trimoni en Acció.
2. 2018-2019. Projecte bàsic i d’execució de la restauració de l’església de la Car-

toixa de Santa Maria d’Escaladei.
Import: 2.215.330,00 € (IVA inclòs).
Projecte aprovat per la Comissió Territorial de Tarragona el 28 de març de 2018.
Projecte finançat al 50% amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya i 

1,5% Cultural del Ministerio de Fomento del Govern d’Espanya (Ayudas para ac-
tuaciones de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español, con 
cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio 
de Fomento y por las entidades del sector público dependientes o vinculadas).

Actualment està en procés de tramitació l’expedient administratiu de licitació de 
les obres amb previsió d’iniciar-les el 1r semestre del 2019.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del 
carnet cultural
314-01542/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01542/12 us in-
formo del següent: 

El Departament de Cultura està treballant per desenvolupar tecnològicament un 
carnet digital que doni servei a la ciutadania per garantir i promoure l’accés a la 
cultura, als béns patrimonials i a les produccions culturals d’una forma igualitària i 
equitativa, tant des d’una perspectiva social com territorial.

En els darrers dos anys hem desenvolupat l’equip tecnològic i conceptual Cul-
turApp que ha de permetre donar servei al públic i que permeti incorporar en fases 
posteriors el Carnet Cultural. Concretament, la programació prevista és la següent: 

– 2018: 
• Proves pilot del Culturapp i primera versió al públic a finals d’any
• Conceptualització del servei que ha d’oferir el Carnet Cultural
• Requeriments tecnològics per desenvolupar el Carnet Cultural
– 2019: 
• Desenvolupament del carnet cultural digital dins de Culturapp.
• Desenvolupament tecnològic i proves pilot
• Primera càrrega d’informació i funcionalitats: Biblioteques del Sistema de Lec-

tura Pública
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° 1 fase: Incorporació de les Biblioteques del Sistema de lectura pública de Gi-
rona, Tarragona i Lleida

° 2 fase: incorporació de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Bar-
celona. La Diputació de Barcelona ja disposa d’aquest servei per tant caldrà negociar 
per integrar-lo al Culturapp

• Desenvolupament conceptual dels serveis que cal anar incorporant al Cultura-
pp d’altres àmbits culturals.

– 2020: 
• Carnet Cultural Digital 

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el portal d’arxius de 
Catalunya
314-01549/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01549/12 us in-
formo del següent: 

L’any 2016 es va endegar una primera fase d’anàlisi de necessitat amb l’objectiu 
de detectar els requeriments funcionals del portal i l’impacte sobre el conjunt d’ar-
xius catalans, públics i privats. En aquesta consultoria també es requeria una valo-
ració dels costos del desenvolupament del projecte i, del seu manteniment. El prin-
cipals objectius del portal eren: 

• Facilitar als ciutadans un accés universal i compartit a la descripció dels fons i 
documents dels arxius catalans.

• Impulsar l’accés als documents digitalitzats i digitals dels arxius a través d’In-
ternet.

• Fer visibles els arxius catalans, públics i privats, tant a nivell nacional com in-
ternacional.

• Promoure la difusió dels fons a través d’una agenda d’activitats, exposicions 
virtuals i altres estratègies.

• Impulsar la reutilització de dades del sector públic tal com preveu la legislació 
de la Unió Europea i la provisió de dades obertes als ciutadans i empreses.

• Facilitar al món educatiu i altres sectors, un accés universal i senzill a les fons 
primàries de la història i l’ensenyament.

L’impacte del Portal seria el conjunt d’Arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, 
públics i privats, i espai comú per a la difusió dels continguts dels arxius i dels ser-
veis que ofereixen. I, per extensió, els ciutadans i administracions.

Així, amb l’objectiu de disposar d’una visió àmplia de les necessitats del portal, 
en el grup de treball hi havia representants del Departament de Cultura a través del 
Servei de Coordinació General d’Arxius, l’Arxiu Nacional de Catalunya i la Xarxa 
d’Arxius Comarcals de Catalunya, arxius de diputacions, arxius municipals, Associ-
ació Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya o Escola Superior d’Arxivística 
i Gestió Documental de Catalunya. En aquest sentit, també es van fer enquestes a 
diferents professionals sobre els requeriments del portal i un benchmarquing a dife-
rents portals europeus d’arxius.
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D’altra banda, al final del 2016 es va lliurar els resultats de la consultoria i el 
treball del grup de treball del Portal d’Arxius de Catalunya. En aquest informe es 
detallà el següent: 

•  els requeriments tècnics, tant en l’arquitectura de la informació com en la tec-
nologia aplicable en el marc de la Generalitat de Catalunya

•  una avaluació de productes que podrien donar resposta als requeriments Ge-
neralitat de Catalunya

•  un anàlisi dels costos de disseny i construcció i, també dels costos de mante-
niment

•  un organigrama funcional de l’equip de professionals que havien de donar su-
port al manteniment i dinamització del portal

Així doncs, l’objectiu és impulsar el portal d’arxius de Catalunya com punt d’ac-
cés i la difusió als fons documentals dels arxius de Catalunya a nivell nacional i in-
ternacional. Es proposa un portal d’accés senzill als continguts, activitats i serveis 
dels arxius catalans, públics i privats, en tots els àmbits de la seva projecció. Aquest 
portal hauria de permetre, a més, connectar els arxius catalans amb altres portal 
europeus com ara europeana o portal de arxius europeus.

La justificació de l’actuació es recull a la Llei 10/2001, d’arxius i gestió de docu-
ments. En el seu article 5 exposa la promoció de l’ús de les tecnologies. Les admi-
nistracions públiques han de promoure d’una manera activa l’ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació per a dotar-se d’un sistema d’informació comú i 
interoperable que garanteixi que el tractament de la documentació, en tots els aspec-
tes de gestió documental, preservació i difusió dels documents, compleixi la finalitat 
de posar-los a l’abast dels usuaris i dels ciutadans.

En les Línies estratègiques en matèria d’arxius i gestió documental aprovades pel 
Consell Nacional d’Arxius del 2015 es proposava la necessitat de millorar el progra-
mari d’arxius i promoure un portal d’arxius catalans.

El Portal d’Arxius de Catalunya es preveu desenvolupar en funció dels recursos 
disponibles. En aquests moments es disposa de tot l’estudi del disseny i de l’anàli-
si de costos del projecte, a l’espera de la disponibilitat pressupostària per poder-ho 
executar. Mentrestant el cercador d’arxius en línia ofereix la possibilitat d’accedir 
als fons i documents de molts arxius catalans, pràcticament 6 milions d’imatges i 
descripcions

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programari 
d’arxius de Catalunya
314-01550/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01550/12 us in-
formo del següent: 

GANC / GIAC / Arxius en Línia és una eina informàtica que permet la gestió in-
tegral de la documentació dels arxius històrics de la Generalitat des del seu ingrés 
al centre fins a la seva descripció i instal·lació definitiva als dipòsits. Des de la crea-
ció de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) 
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s’han dissenyat i evolucionat diferents programaris de gestió que actualment està en 
fase de modernització, per fer front a les demandes dels ciutadans i administracions. 
Actualment, el programari disposa de més de 5 milions de registres de descripció 
de fons i documents i més 5,5 milions de documents digitalitzats de tota tipologia. 
En relació als usuaris, l’any 2017 s’han superat el milió de documents consultats de 
tota tipologia i procedència. Cal considerar que per la vinculació de la XAC de Ca-
talunya amb els arxius municipals, el programari incorpora dades de més de 500 
ajuntaments.

El mes d’abril de l’any 2017 van començar les primeres reunions per a treballar 
en un nou aplicatiu informàtic que substituís l’actual programari de gestió d’arxius 
de l’ANC, XAC de Catalunya i alguns arxius municipals denominat GANC_GIAC 
i la seva versió a Internet coneguda com ‘Arxius en Línia’.

Per fer el seguiment del projecte d’evolució s’ha constituït un grup de treball 
amb professionals de l’ANC i la XAC. Des dell mes de maig del 2017 els membres 
de la comissió es van encarregar de definir, a grans trets, l’estructura del nou model 
informàtic.

El projecte d’evolució del programari es basa, simplificadament, en els requeri-
ments següents: 

•  Adequar el sistema de descripció arxivística als estàndards internacionals
•  Millorar l’entorn de treball dels usuaris interns (arxivers) i externs (ciutadans) 

amb tecnologies més amigables i intuïtives
•  Garantir la interoperabilitat amb altres plataformes
•  Potenciar la comunicació amb els usuaris externs mitjançant eines electròni-

ques, per poder atendre les seves peticions més àgilment
•  Possibilitar la publicació de dades en obert i la seva reutilització
•  Adequar els processos arxivístics a nous requeriments tecnològics (diversitat 

de formats, documentació electrònica, etc.), mantenint les funcionalitats actuals i 
ampliant-les si s’escau

•  Unificar l’aplicatiu de l’ANC i el de la XAC en un únic programa
•  Reduir els costos de manteniment i dels nous requeriments
•  Complir els paràmetres de prevenció de riscos i recomanacions del Servei de 

Prevenció del Departament de Cultura
•  Incorporar informació multilingüe per posar a l’abast de tothom el nostre pa-

trimoni documental
•  Disseny i visualització de pantalles
•  Objectes documentals accessibles des d’altres mòduls
•  Elaboració de cerques i llistats a mida
•  Definició de fluxos de treball
•  Compatibilitat amb Aresta i intercanvi de dades entre sistemes
•  Exportació i reutilització de dades (xml, xls, csv...)
•  Importació de metadades tecnològiques bàsiques en documents creats d’origen 

en format digital, que s’han d’incorporar a les fitxes descriptives
•  Definició d’una eina primers tractaments
•  Definició de perfils d’usuaris
•  Canvis massius i entrada massiva de dades
•  Associació d’imatge i so (amb tractament de temps)
•  Elaboració d’informes d’estadístiques de producció
De forma més específica s’han contrastat el desenvolupament amb el conjunt de 

normes i estàndard internacionals entre els que podem destacar els següents: 
•  NEDA MC: Modelo Conceptual de Descripción Archivística: Entidades, Re-

laciones y Atributos, 2017
•  RIC: Records in contexts. A conceptual model for archival description, 2016 

(esborrany)
•  ISAD(G): Norma Internacional general de descripció arxivística, 1999
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•  ISAAR(CPF): Norma Internacional sobre els Registres d’autoritat d’arxius re-
latius a institucions, persones i famílies, 2004

•  ISDF: Norma internacional per a la descripció de funcions, 2007 · ISDIAH: 
Norma internacional per a descriure institucions que custodien fons d’arxiu, 2008

•  NODAC: Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, 2006
•  ARESTA: Arxiu Electrònic Segur i Tramitació Administrativa– gestió corpo-

rativa de la documentació electrònica de la Generalitat
•  MoReq2: Model de Requeriments per a la Gestió de Documents Electrònics 
Així doncs, l’objectiu és promoure una eina informàtica dels arxius catalans que 

faciliti la gestió dels arxius i descripció i difusió dels seus fons i documents. En 
aquest sentit, el desenvolupament preveu, sintèticament, proveir als ciutadans (per 
Internet accessible a tot el món) i administracions un accés únic a fons i documents 
dels arxius, esdevenir programari compartible i interoperable amb arxius del Siste-
ma, públics i privats que ho requereixin, normalitzar la descripció i gestió de la in-
formació dels arxius a partir de l’eina informàtica i la normativa existent.

L’actuació bé justificada per la Llei 10/2001 d’arxius i gestió de documents, a 
l’article 5 exposa la promoció de l’ús de les tecnologies. Les administracions públi-
ques han de promoure d’una manera activa l’ús de les tecnologies de la informació 
i la comunicació per a dotar-se d’un sistema d’informació comú i interoperable que 
garanteixi que el tractament de la documentació, en tots els aspectes de gestió do-
cumental, preservació i difusió dels documents, compleixi la finalitat de posar-los a 
l’abast dels usuaris i dels ciutadans.

En les línies estratègiques en matèria d’arxius i gestió documental aprovades pel 
Consell Nacional d’Arxius del 2015 es proposava la necessitat de millorar el pro-
gramari d’arxius.

Descripció i criteris de l’actuació: 
En la primera fase del projecte (2017) s’està desenvolupant el disseny d’un model 

conceptual de descripció i gestió arxivística basat en: 
•  diferents tipus d’entitats (objectes de descripció/ àmbits de gestió)
•  atributs (elements o camps) que descriuen les entitats i les relacions
•  relacions entre aquestes entitats, entre atributs d’una mateixa entitat i entre 

atributs d’entitats diferents.
En la segona fase del projecte (2018) s’ha continuat la tasca de representació in-

formàtica del model, amb la definició d’atributs/camps de les entitats i de les seves 
característiques d’entrada de dades: contingut i estructura: regles i sintaxi. També 
s’han anat definint les relacions de cada entitat treballada amb altres i dels seus atri-
buts entre ells o amb atributs d’altres entitats. Aquestes relacions són semàntiques, 
és a dir, tenen un significat intel·lectual que es pot automatitzar i, en un futur, pas-
sar-les del model relacional a les tecnologies que utilitza la web semàntica.

En la tercera fase del projecte (2019 / 2020) s’haurà de contractar el desenvolu-
pament del programari atenent als requeriments tecnològics, funcionals i arxivístics 
elaborats en les dos primeres fases.

Finalment, el projecte preveu una fase d’implementació i migració de dades, for-
mació d’usuaris i manteniment i millora (2020)

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reforma del 
Museu d’Art de Girona
314-01551/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01551/12 us in-
formo del següent: 

El Pla de Museus de Catalunya, presentat el 22 de setembre de 2017 pel Departa-
ment de Cultura, preveu que el 2030 un nombre significatiu de museus haurà renovat 
la seva museografia, com a resultat de processos previs de revisió del seu discurs 
museològic i museogràfic.

L’actuació 2.4.2. del Pla d’actuacions 2018-2021, que constitueix la primera fase 
d’implementació del Pla de Museus, preveu un programa d’inversions destinades a 
la renovació museogràfica i de les infraestructures. Les inversions estaran condicio-
nades a la resolució de les problemàtiques principals dels museus.

Pel que fa a la descripció i criteris d’actuació, esmentar que el Palau Episcopal és 
la seu del Museu d’Art i un dels edificis més nobles i destacats de Girona, per haver 
estat la seu de la diòcesi i la residència del bisbe fins l’any 1973.

La fundació del Museu d’Art té lloc l’any 1976, quan la Diputació de Girona 
signa un conveni amb el Bisbat de Girona, i s’aglutinen en un sol conjunt les col·lec-
cions del Museu Provincial d’Antiguitats i Belles Arts, i les del Museu Diocesà de 
Girona.

Entre 1979 i 1991 s’efectua una primera fase de condicionament i remodelació i 
la primera instal·lació del Museu d’Art, amb el nom actual.

L’any 1992 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya assumeix 
les tasques de gestió del Museu d’Art que fins aleshores havia assumit la Diputació 
de Girona. El 2014 el Museu s’incorpora de forma efectiva a l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural

En aquests moments el Museu d’Art de Girona disposa d’un projecte de millora 
pendent d’aprovació que s’emmarca en el programa «Temps de Gòtic» entre la Fun-
dació La Caixa i el Departament de Cultura. Aquest projecte està en fase de redac-
ció i suposarà una inversió d’1.181.000€.

La inversió preveu, d’una banda, una intervenció a les teulades, i d’altra banda, 
la millora en temes d’accessibilitat i museografia de l’exposició permanent. D’acord 
amb el Pla de Museus, l’accessibilitat es contempla com un requeriment necessari 
per a totes les inversions i renovacions museogràfiques que es plantegin.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte 
d’ampliació del Museu d’Història de Catalunya
314-01552/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01552/12 us in-
formo del següent: 

El Museu d’Història de Catalunya s’inaugura el febrer de 1996 amb la voluntat 
d’esdevenir un referent en la divulgació de la història i del patrimoni col·lectiu del 
país.

Es troba ubicat als antics Magatzems Generals de Comerç (MGC), l’únic edifici 
conservat del vell port industrial de Barcelona.

La Generalitat de Catalunya és titular exclusiva del Museu d’Història de Cata-
lunya, que el 2014 va passar a gestionar-se a través de l’Agència Catalana del Patri-
moni Cultural.

El 22 de setembre de 2017, el Departament de Cultura va presentar el nou Pla 
de Museus de Catalunya, un pla estratègic que defineix i sistematitza una política 
global per als museus de Catalunya a partir d’una visió del museu com a institució 
cultural compromesa amb el patrimoni i la societat. El document es va elaborar amb 
la participació de nombroses persones i institucions, sobretot del sector museístic i 
cultural del país. Atès el seu particular procés de gestació, compta amb una àmplia 
complicitat i consens per part del sector.

El Pla de Museus de Catalunya preveu actuacions globals per al conjunt d’equi-
paments museístics del país. Els objectius estratègics del Pla de Museus són: 

- Crear i desenvolupar un sistema museístic equilibrat, sostenible i de qualitat 
- Reforçar la capacitat dels equipaments museístics 
- Enfortir els museus nacionals 
- Millorar la conservació i la gestió de les col·leccions 
- Enfortir la vinculació amb la societat
- Incrementar la capacitat de comunicació dels museus 
- Donar suport al sector professional del patrimoni 
Per avançar progressivament cap a aquest horitzó, es contemplen períodes d’ac-

tuació quadriennals, que concreten actuacions, i s’enceta amb el Pla d’actuacions 
2018-2021.

El Pla de Museus de Catalunya, presentat el 22 de setembre de 2017, preveu que 
el 2030 hi haurà quatre museus nacionals, un dels quals serà el Museu Nacional 
d’Història i Arqueologia de Catalunya, integrat per l’actual Museu d’Arqueologia de 
Catalunya i Museu d’Història de Catalunya.

L’actuació 3.2.2. del Pla d’actuacions 2018-2021, que constitueix la primera fase 
d’implementació del Pla de Museus, estableix en relació al Museu Nacional d’Histò-
ria i Arqueologia de Catalunya que, «en aquests quatre anys, es definiran els projec-
tes museològic i museogràfic, se li donarà una nova personalitat jurídica, s’aprovarà 
com a museu nacional, i es redactarà i s’aprovarà el projecte arquitectònic.» 

Seguint les directrius que fixa el Pla de Museus, durant el període 2018-2021 es 
treballarà per: 

- Crear per llei el Museu Nacional d’Història i Arqueologia de Catalunya, amb 
la suma dels actuals Museu d’Història de Catalunya i Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya
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- Decidir el seu emplaçament i elaborar el projecte arquitectònic executiu
- Preveure un programa d’inversió i un calendari de construcció
- Definir un programa d’adaptació organitzativa dels dos museus que s’integraran

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
museu de l’arquitectura
314-01554/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01554/12 us in-
formo del següent: 

Els consellers de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i de Cultura, Ferran Masca-
rell, juntament amb el degà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 
Lluís Comeron, van presentar el 3 de desembre de 2015 el projecte del nou Museu 
d’Arquitectura i Urbanisme de Catalunya (MauC), promogut per aquestes institu-
cions i l’Ajuntament de Barcelona després de més de dos anys de treball.

El museu té com a objectiu explicar la interacció entre persones i entorn per do-
nar a conèixer i entendre l’evolució que ha viscut el nostre territori. Serà un centre de 
coneixement que generarà debat i reflexió, contribuint a la difusió de l’arquitectura 
i l’urbanisme en les seves accepcions més àmplies. La base del fons del MauC serà 
l’arxiu històric del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

El 22 de setembre de 2017, el Departament de Cultura va presentar el nou Pla 
de Museus de Catalunya, un pla estratègic que defineix i sistematitza una política 
global per als museus de Catalunya a partir d’una visió del museu com a institució 
cultural compromesa amb el patrimoni i la societat. El document es va elaborar amb 
la participació de nombroses persones i institucions, sobretot del sector museístic i 
cultural del país. Atès el seu particular procés de gestació, compta amb una àmplia 
complicitat i consens per part del sector.

El Pla de Museus de Catalunya preveu actuacions globals per al conjunt d’equi-
paments museístics del país. Els objectius estratègics del Pla de Museus són: 

- Crear i desenvolupar un sistema museístic equilibrat, sostenible i de qualitat 
- Reforçar la capacitat dels equipaments museístics 
- Enfortir els museus nacionals 
- Millorar la conservació i la gestió de les col·leccions 
- Enfortir la vinculació amb la societat
- Incrementar la capacitat de comunicació dels museus 
- Donar suport al sector professional del patrimoni 
Per avançar progressivament cap a aquest horitzó, es contemplen períodes d’ac-

tuació quadriennals, que concreten actuacions, i s’enceta amb el Pla d’actuacions 
2018-2021.

Durant aquest primer període, el Pla de Museus posa èmfasi en l’elaboració 
d’instruments d’anàlisi i planificació, com el Mapa de Museus de Catalunya, que 
serà l’eina bàsica d’ordenació dels equipaments museístics existents al país. A la ve-
gada, també prioritza les actuacions dedicades a donar suport als equipaments mu-



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 294

seístics existents, així com aquelles que permeten enfortir els museus nacionals i els 
museus d’interès nacional.

El Pla d’actuacions 2018-2021 no contempla la creació de nous museus, a excep-
ció del reconeixement del Museu de Ciències Naturals de Barcelona com a Museu 
Nacional de Ciències Naturals de Catalunya, i del Museu Nacional d’Història i Ar-
queologia de Catalunya, que inclourà els actuals Museu d’Història de Catalunya i 
Museu d’Arqueologia de Catalunya.

La diagnosi que incorpora el Pla de Museus, evidencia que molts dels museus 
catalans són massa febles per acomplir adequadament totes les funcions de conser-
vació i difusió que els hi són pròpies. La manca de recursos econòmics i humans és 
un problema estructural que destaca com el problema més greu que tenen actual-
ment els museus catalans, tal com s’evidencia en les consultes fetes directament al 
conjunt dels responsables dels museus catalans.

El mapa actual mostra una polarització excessiva entre pocs museus grans, mi-
llor dotats i concentrats a Barcelona, i una majoria de museus disseminats per la res-
ta del territori, molts dels quals s’han creat per iniciativa local i/o personal.

És per això que el Pla d’actuacions 2018-2021 prioritza que la Generalitat de 
Catalunya treballi per un Sistema de Museus organitzat i eficient i que, per aconse-
guir-ho, es doti d’eines de planificació i mapes per identificar els desajustos i prio-
ritzar les necessitats.

De cara al futur, amb posterioritat a l’any 2021, es pensa més en un Centre dedi-
cat a la difusió, promoció i recerca de l’Arquitectura i l’Urbanisme, que en un museu 
convencional i clàssic, basat en les col·leccions.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
mancomunitat cultural de Catalunya
314-01555/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01555/12 us in-
formo del següent: 

1. La mancomunitat cultural amb les quatre diputacions
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid d’ajuts a la programació 

escènica municipal, la Generalitat de Catalunya ha impulsat la unificació i coordi-
nació d’esforços amb les diputacions de Catalunya per coordinar criteris i polítiques 
d’actuació i sumar els recursos econòmics de les administracions, per ser més efica-
ços i aconseguir millors resultats a nivell cultural.

Per a la consecució d’aquest objectiu, un dels primers passos ha estat aconse-
guir que des del 2014 el Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona (per 
als municipis de la seva demarcació territorial) uneixin esforços i recursos per do-
nar suport conjunt a la programació estable de caire professional dels municipis en 
l’àmbit de les arts escèniques i la música mitjançant Programa.cat i els convenis de 
col·laboració amb els municipis integrats al Sistema Públic d’Equipaments Escènics 
i Musicals de Catalunya (SPEEM) com a equipaments locals multifuncionals (E3).
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L’any 2017, la Diputació de Girona es va unir a aquesta iniciativa i, a l’any 2018, 
ho han fet les diputacions de Lleida (a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs) i Tar-
ragona. Així doncs, les quatre diputacions catalanes coordinen els seus esforços 
amb el Departament de Cultura per donar suport conjunt als municipis de la seva 
demarcació territorial mitjançant Programa.cat, que configuren la mancomunitat en 
arts escèniques i música.

Les dades principals són les següents: 

Activitat subvencionada PROGRAMA.CAT 2014-2017  

Província   2014 2015 2016 2017 Total 

Barcelona 833 942 938 1.118 3.831

Girona 151 192 191 221 755

Lleida 55 65 92 99 311

Tarragona 76 116 118 112 422

Total general 1.115 1.315 1.339 1.550 5.319

Dins del global de Catalunya s’han incrementat les activitats subvencionades al 
voltant d’un 39%

Aportació de la Generalitat de Catalunya PROGRAMA.CAT 

2014-2017  

Província 2014 2015 2016 2017 Total

Barcelona 481.396,80 € 649.655,97 € 673.376,65 € 784.693,06 € 2.589.122,47 €

Girona 96.080,64 € 135.509,30 € 136.447,23 € 163.725,09 € 531.762,26 €

Lleida 33.496,25 € 49.854,62 € 65.354,07 € 72.564,18 € 221.269,12 €

Tarragona 39.319,89 € 98.685,57 € 87.112,00 € 78.743,81 € 303.861,28 €

Total 

general 650.293,59 € 933.705,46 € 962.289,95 € 1.099.726,14 € 3.646.015,14 €

Aportació de les Diputacions PROGRAMA.CAT 

2014-2017    

Província 2014 2015 2016 2017 Total 

Barcelona 470.902,18 € 542.030,94 € 539.539,17 € 550.338,86 € 2.102.811,15 €

Girona 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65.044,02 € 65.044,02 €

Lleida 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tarragona 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 

general 470.902,18 € 542.030,94 € 539.539,17 € 615.382,88 € 2.167.855,17 €

La mancomunitat cultural s’emmarca en la vertebració territorial del Sistema Pú-
blic d’Equipaments Escènics i Musicals Públics de Catalunya.

1.2. El Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya
El Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), 

d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener, esdevé, l’eina principal per a la seva 
consolidació com el marc sistèmic en xarxa dels equipaments escènics i musicals 
públics de Catalunya.

Entre les previsions innovadores del Decret 9/2017 destaca especialment el des-
plegament territorial de l’SPEEM a partir del disseny d’una estructura territorial 
fonamentada en xarxes de cooperació i organitzada en taules territorials que han 
de sustentar i impulsar la col·laboració cooperativa entre els equipaments escènics 
i musicals. El que es pretén, en definitiva, és que a través de la col·laboració inter-
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administrativa, els municipis puguin alliberar recursos destinats a despeses corrents 
dels seus teatres i auditoris per destinar-los a consolidar i incrementar la seva pro-
gramació professional estable, amb la finalitat de garantir el dret de totes les perso-
nes a accedir al teatre en condicions d’igualtat.

L’objecte de les xarxes de cooperació és fomentar la col·laboració entre els equi-
paments mitjançant l’exercici de funcions territorials. S’entén per funcions territo-
rials el conjunt d’accions, activitats i serveis d’un equipament en benefici d’un altre 
equipament de l’SPEEM.

1.2.1. Xarxa de Cooperació Territorial de Girona
El 2016 es va posar en funcionament la Xarxa de cooperació territorial de Gi-

rona i es va constituir la Taula Territorial de Girona, integrada pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els equipaments 
escènics i musicals de les comarques gironines.

Primer de tot, va ser necessari identificar les mancances i necessitats dels equi-
paments. Per fer-ho, es va realitzar una enquesta durant l’any 2016 a tots els equipa-
ments escènics i musicals de l’SPEEM de Girona, que va permetre fer una diagnosi 
de l’estat de les arts escèniques i musicals en aquest territori.

Un cop fet això, es va constituir la Taula Territorial de Girona, integrada pel De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els 
equipaments escènics i musicals següents: Teatre Municipal de Girona i Auditori de 
Girona; Teatre Principal d’Olot; Teatre Municipal El Jardí, de Figueres; Ateneu Au-
ditori i Teatre Municipal de Banyoles; Espai Ter de Torroella de Montgrí; Teatre de 
Lloret; Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols; Teatre 
La Gorga de Palamós; Teatre Ateneu de Celrà.

Desprès, es va acordar el Pla de cooperació Territorial 2017-21 i, finalment, es va 
executar el Pla d’Actuació 2017.

Les principals línies estratègiques d’aquest Pla d’Actuació han estat les següents: 
- Contribuir a la millora de l’eficàcia, l’eficiència i la sostenibilitat dels equipaments. 

Per fer-ho, s’han ofert assessoraments en les formes de gestió i finançament per tal 
d’aconseguir la màxima eficàcia, eficiència i sostenibilitat i s’han realitzat dos cur-
sos de formació al personal programador i tècnic dels equipaments: Curs de Plata-
formes elevadores mòbils a través del Teatre Municipal de Girona i curs per incenti-
var el patrocini amb la col·laboració de l’Espai Ter de Torroella de Montgrí.

- Impulsar la millora de les programacions professionals d’arts escèniques i musicals. 

S’han ofert eines de suport a la creació, producció i exhibició d’espectacles d’arts 
escèniques i s’han coordinat les programacions a través d’una reunió específica de 
treball.

- Estimular la promoció i dinamització dels equipaments a través d’activitats i de progra-

mes educatius i comunitaris. S’ha creat un grup de treball específic conjuntament amb 
el Departament d’Ensenyament, Serveis Territorials d’Ensenyament de Girona, Di-
putació de Girona i programadors de la zona per tal d’analitzar els programes d’arts 
escèniques d’àmbit escolar i elaborar una proposta de suport a les arts escèniques 
en l’àmbit escolar.

- Incrementar el públic potenciant les estratègies per ampliar, dinamitzar i consolidar 

els públics i aconseguir la màxima penetració social al territori. S’han ofert intercanvi de 
bones pràctiques i eines d’explotació i d’anàlisi dels públics a partir del projecte de 
Girona i Olot.

- Dinamitzar i coordinar la xarxa, s’han generat dinàmiques de col·laboració entre 
els equipaments (Coordinar els programes educatius amb la Diputació de Girona, 
crear gires territorials entre els equipaments de la Xarxa de Girona..) i s’ha iniciat 
la difusió de la xarxa a través de la creació d’un portal a la pàgina web de la Subdi-
recció General de Promoció Cultural.

D’altra banda, pel que fa a les actuacions principals del 2018 de la Xarxa de Coope-
ració de Girona s’han desenvolupat les següents: 
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- Elaboració proposta de suport a la programació escolar. Actualment s’ha ela-
borat i analitzat una enquesta dirigida als programadors de les comarques gironines 
sobre aquesta matèria i s’ha elaborat una proposta.

- Reunió/trobada a finals 19 d’abril (dins el Sismògraf) per a coordinar les pro-
gramacions de teatre escolar i familiar. S’ha realitzat aquesta reunió i s’han envi-
at les propostes per tal de formar gires o circuits en aquest àmbit. Com a resultat, 
quatre propostes han estat programades conjuntament entre Olot, Girona i algunes 
a Torroella de Montgrí.

- Fer difusió de la Xarxa de Girona al web i donar-li visibilitat. S’ha penjat tota la 
informació en relació amb el Pla d’actuació 2018 a l’enllaç web. I es va fer una nota 
de premsa sobre el Balanç del primer any de la Xarxa de cooperació territorial dels 
equipaments escènics i musicals de Girona

1.2.2. Xarxa de Cooperació Territorial de Lleida
Amb la mateixa finalitat de coordinació entre els equipaments que formen part 

de l’SPEEM, s’està treballant actualment en la creació de la Xarxa de cooperació 
territorial de Lleida.

El passat dia 25 d’abril del 2018 va tenir lloc la segona reunió de la Xarxa de 
Cooperació Territorial (XCT) de Lleida. A la reunió van assistir representants de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs en representació de la Diputació de Lleida, de l’Ajun-
tament de Lleida i de 12 municipis més de la província, a banda dels representats 
de la Direcció General de Cooperació Cultural i dels Serveis Territorials de Cultura 
de Lleida.

A la primera reunió del 23 de febrer del 2018 de la XCT de Lleida, ja va quedar 
constància de l’interès de tots els participants de col·laborar i endegar projectes con-
junts, i formar part activament d’aquesta Taula de Lleida.

En aquesta segona, es va començar a treballar amb un Pla de Cooperació Terri-
torial i es van establir diferents accions i prioritats a dur a terme.

En aquest sentit, i tot i estar pendents de tancar el Pla de cooperació territorial, 
ja es va acordar començar a treballar en les següents accions: 

- Elaborar un mapa a partir d’un concepte d’àrea d’influència de cada poble. Això, equi-
val a aplegar esforços segons un repartiment territorial de la comarca que respongui 
a criteris a definir, potencialment de proximitat.

- Elaborar un catàleg de proveïdors per tal compartir informació. Es planteja la pos-
sibilitat de establir contractacions conjuntes per estalviar despesa i recursos.

- Organitzar una sessió formativa sobre gestió de públics abans de l’estiu.
- Atenció als pobles més petits. Acompanyament a municipis petits que tenen poten-

cial per iniciar programació.
- Coordinar i compartir informació sobre programació.
- Fomentar la programació escolar i programar activitats en xarxa, en aquest sentit 

s’acorda fer una reunió específica per parlar d’aquest tema.
- Formar personal tècnic. Es proposa fer una borsa de pràctiques d’equipaments es-

cènics per als alumnes que estudien per a tècnics de so i llum.
- Compartir informació jurídica i legal.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
incloure el concepte de patrimoni immaterial en el marc legal
314-01556/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01556/12 us in-
formo del següent: 

Des del 2014, les diferents unitats adscrites a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, tant a nivell de Serveis, com de Subdirecció, així com l’entitat Biblioteca 
de Catalunya, han generat diferents grups de treball per copsar els àmbits en què 
s’hauria de modificar l’actual Llei del patrimoni cultural català.

La Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la 
UNESCO, de 2003, fa especialment necessari incorporar els béns immaterials dins 
del concepte de patrimoni cultural, ampliant, d’aquesta manera, les categories tra-
dicionals de patrimoni cultural moble i immoble. Aquest objectiu es pot aconseguir 
modificant la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, incorpo-
rant un corpus de patrimoni immaterial, o generant una nova llei específica relativa 
a aquest tipus de patrimoni, sense perjudici d’un ulterior text refós que aglutini tota 
la regulació de patrimoni cultural català.

Així doncs, l’objectiu és regular amb ànim exhaustiu i aglutinador tant el patri-
moni material, moble i immoble, com l’immaterial de Catalunya, per poder disposar 
d’una norma amb caràcter de llei, dins de l’ordenament jurídic català, que reguli el 
patrimoni immaterial.

Amb l’objectiu d’incorporar a l’actual Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patri-
moni cultural català, les modificacions necessàries que s’han generat en aquests 25 
anys de vigència i que exigeixen la seva adaptació als temps actuals (modificació de 
les figures i categories jurídiques de protecció, redefinició dels instruments de difu-
sió i coneixement i abast dels Inventaris, règims de protecció i sancionadors...), des 
de fa 4 anys les diferents unitats de la Direcció General del Patrimoni Cultural han 
anat treballant en l’elaboració d’una proposta de modificació d’aquesta llei.

Si bé en un principi hi havia la intenció de generar un únic corpus amb la inte-
gració del patrimoni immaterial, com a part integrant del patrimoni cultural cata-
là, des de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural s’ha 
avançat en la proposta d’un text centrat en la regulació específica del patrimoni im-
material, i per part del Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha aprovat una Me-
mòria Preliminar per a la preparació d’aquesta Llei.

En aquests moments es treballa en paral·lel les dues lleis per tal d’elaborar en un 
futur un text aglutinador de tot el patrimoni cultural català.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla nacional de 
fotografia
314-01558/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01558/12 us in-
formo del següent: 

El Pla Nacional de Fotografia es crea amb la voluntat de generar una política 
institucional integral i estructurada per a la promoció de la fotografia i el patrimoni 
fotogràfic català, per tal d’aconseguir que la fotografia sigui identificada com a font 
d’expressió creativa, com a documentació de fets històrics i per al seu reconeixement 
com a disciplina en la que Catalunya ha excel·lit.

La missió del Pla Nacional de Fotografia de Catalunya és la de normalitzar, co-
ordinar i impulsar les actuacions que s’han desenvolupat i es desenvolupen a Catalu-
nya en l’àmbit de la fotografia, donant resposta a les diverses sensibilitats dels agents 
que intervenen en la gestió del patrimoni fotogràfic, tant històric com contemporani, 
de Catalunya. Amb aquest objectiu es va promoure la redacció del Pla Nacional de 
Fotografia que la Generalitat de Catalunya va aprovar per acord de govern del 30 de 
desembre de 2014.

El Pla Nacional es desplega atenent al desenvolupament d’onze eixos progra-
màtics, que han de servir per promoure una participació activa i coordinada de les 
principals institucions i centres culturals del país. A partir de la reunió de la Comis-
sió d’Impuls de desembre de 2016, i atès que els objectius d’alguns eixos es consi-
deren acomplerts, es decideix donar-los per finalitzats i tancats, per poder-ne obrir 
de nous.

Així doncs, l’objectiu és impulsar el Pla Nacional de Fotografia per posar en va-
lor el patrimoni fotogràfic i assolir un tractament integral i específic que integri els 
elements que els diferents sistemes vinculats al patrimoni cultural ja tenen actius i 
en funcionament, a la recerca de la seva major eficiència i capacitat d’actuació i al-
hora preveure el desplegament d’aquells nous recursos que es requereixin per donar 
compliment a les necessitats actuals del patrimoni fotogràfic català.

La justificació de l’actuació ve recollida a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català; la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de docu-
ments i l’acord de govern el 30 de desembre de 2014, pel qual s’aprova el Pla Naci-
onal de Fotografia i es crea la Comissió d’Impuls.

Les actuacions que s’estan desenvolupant s’emmarquen en el desplegament i im-
puls dels eixos previstos: 

– Manteniment i càrrega de continguts del portal de fotografia per divulgar i di-
fondre el patrimoni fotogràfic històric i contemporani de Catalunya.

– Instruments de protecció i descripció del patrimoni fotogràfic: cens d’arxius 
fotogràfics i inventari de fons i col·leccions. El 2018 es preveu realitzar el cens de 
fotografia de les comarques de Lleida, Tarragona i terres de l’Ebre.

– Ampliar la Col·lecció Nacional de Fotografia Històrica i Contemporània.
– Desplegar polítiques de gestió de fons i col·leccions mitjançant l’establiment de 

criteris per a la promoció de dipòsits, donacions i adquisicions.
– Identificar els centres referència en la restauració, conservació i preservació del 

patrimoni fotogràfic de Catalunya, i crear programes amb convenis, plans de for-
mació continuada de tècnics i professionals, per als centres que desitgin gestionar 
patrimoni fotogràfic.
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– Suport a commemoracions, esdeveniments i accions nacionals de projecció de 
fotografia.

Una vegada constituït el Govern de la Generalitat de Catalunya, des del Departa-
ment de Cultura s’està programant la convocatòria de la Comissió d’Impuls del Pla 
Nacional de Fotografia prevista per a la tardor.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reactivació de la 
Fundació Catalunya Cultura
314-01559/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01559/12 us in-
formo del següent: 

La Fundació Catalunya Cultura és va constituir el febrer de 2015, per un grup 
d’empreses, amb la voluntat d’impulsar el mecenatge, promoure el seu reconeixe-
ment, compartir bones pràctiques i vetllar perquè les propostes i projectes culturals 
que cerquen finançament siguin més sòlides i sostenibles.

Les activitats que la Fundació va dur a terme durant l’any 2016 van ser les se-
güents: 

1. Facilitar l’accés al mecenatge i ajudar a diversificar i ampliar les fonts de fi-
nançament privat de la cultura a través de: 

o Llotja de projectes
o Mentoria i Formació de projectes culturals
o Espai d’acceleradora de projectes culturals
o Stockcrowd
o Programa de reconeixement social: Empresa compromesa amb la Cultura
2. Ampliació de complicitats i suports a la fundació
3. Impulsar una nova cultura de col·laboració entre el món empresarial i el cultu-

ral: Espai en Blanc
4. Impulsar el Mecenatge Cultural amb activitats del grup de treball 2016
Llotja de projectes. La llotja de projectes és un aparador i espai de connexió 

amb el sector privat dels projectes culturals que busquen finançament. Al seu torn, 
la Llotja Virtual és una font privilegiada de continguts, on els potencials mecenes o 
inversors interessats en la cultura poden trobar informació dels projectes que bus-
quen finançament. Durant el 2016 va contenir 52 projectes.

Formació. La fundació organitza mentories amb Barcelona Activa i tallers amb 
el Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC (Departament de Cultura) per 
ajudar a crear un model sostenible.

Assessorament i mentories. Mentoria personalitzada en sessions individuals o 
tallers grupals. La fundació, en col·laboració amb Barcelona Activa, posa al servei 
dels projectes culturals una borsa d’experts i mentors per ajudar-los a millorar el seu 
model de desenvolupament.

Espai d’acceleradora de projectes culturals. L’any 2016 es va conceptualitzar l’ac-
celeradora de projectes on s’ofereix tutela i acompanyament en la gestió, sessions 
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de formació i espais on compartir experiències i transferir el coneixement adquirit 
entre els diferents projectes.

Stockcrowd. Entre les línies de finançament que s’ofereixen als projectes està la 
possibilitat de realitzar una campanya crowdfunding a través d’StockCrowd, una 
plataforma pròpia.

Programa de reconeixement social i de prestigi: Empresa compromesa amb la 
Cultura. La Fundació es proposa també fer un reconeixement a aquelles empreses 
que són mecenes o patrocinadors de la cultura, amb l’objectiu de visualitzar que 
la pràctica del Mecenatge no és un fet aïllat i que, malgrat la manca d’unes condi-
cions fiscals favorables, el sector empresarial ha estat tradicionalment al costat de 
la cultura.

Ampliació de complicitats i suport a la fundació. La Fundació va teixir compli-
citats amb tots els sectors implicats: ampliació dels membres del Consell de Mece-
natge, incorporant filantrops i ciutadans i treballant amb experts, institucions, plata-
formes empresarials i associacions de públics de la cultura. Així, doncs, va construir 
una base de dades de 406 empreses que financen projectes culturals.

Estratègia Territorial. Organització de trobades territorials i presentacions de la 
Fundació a tot el territori. Durant l’any es van celebrar reunions amb l’objectiu de fer 
conèixer la Fundació, localitzar empreses territorials que poden participar a finançar 
projectes culturals i establir vincles.

Espai en Blanc: creació d’una cultura de col·laboració entre el sector empresarial 
i cultural. Per crear una nova cultura de col·laboració entre el món empresarial i el 
sector cultural van creure necessari crear un espai de trobada, Espai en Blanc, on 
reflexionar sobre les dinàmiques de relació actual i com millorar-les.

Pel que fa a l’any 2017, les activitats es concreten en: 
- Suport i acompanyament als projectes
- Impuls del mecenatge
- Comunicació
Suport i acompanyament als projectes. En el marc de La Llotja de Projectes, va 

oferir als creadors i emprenedors: 
o Una convocatòria oberta al sector cultural per seleccionar aquells projectes 

excel·lents que podrien rebre mecenatge però que encara no tenien les eines neces-
sàries.

o Un aparador virtual per donar-los visibilitat
o Una acceleradora de capacitació en estratègia de mecenatge
o Un acompanyament en el finançament i en la connexió amb el sector privat, 

a través d’IMPULSA, un espai de trobada privilegiat entre creadors i empresaris, i 
amb contactes, presentacions, campanyes de micro-mecenatge i comunicació.

Convocatòria anual Llotja 2017. Es va obrir el dia 1 de febrer i s’hi van presentar 
70 projectes. Els 30 seleccionats van participar en el programa de formació.

La Llotja virtual. Es tracta d’un aparador a través dels diferents canals de comu-
nicació de la Fundació (web, newsletter), que permet informar de les característi-
ques, necessitats i evolució dels projectes acompanyats, perquè arribin als responsa-
bles de patrocini i mecenatge de les empreses.

Acceleradora de capacitació. És el programa de formació de la Llotja, persona-
litzat i especialment pensat per capacitar els responsables dels projectes culturals en 
l’estratègia de mecenatge i en la cerca de finançament privat. Es concreta en dues 
línies: Programa formatiu amb experts, i tutories especialitzades.

Acompanyament de la Fundació: mentories i suport en el cerca de finançament. 
Aquells projectes que s’ha considerat que podien tenir un gran impacte però que 
presentaven dificultats de gestió, han rebut l’acompanyament d’un mentor de la Fun-
dació, per reforçar les capacitats empresarials i per incrementar les oportunitats de 
finançament propi, abans d’entrar a la recerca de mecenatge.
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Acompanyament del Grup de Treball d’Estratègia del Mecenatge. Finalitzat el 
període de formació, el Grup de Treball ha treballat en els projectes per reforçar les 
seves capacitats d’obtenció d’ingressos per mecenatge. Se n’han seleccionat 10.

Llotja presencial. IMPULSA: Cultura, empresa i mecenatge. IMPULSA ofereix 
als projectes la possibilitat de presentar-se davant d’un auditori format per represen-
tants d’empreses. A la segona edició d’IMPULSA van assistir 62 empreses i enti-
tats, i després de les presentacions, va tenir lloc un espai networking per fomentar 
el contacte directe entre les iniciatives culturals i els representants de les empreses.

Programa formatiu Creamedia. La Fundació Catalunya Cultura col·labora amb 
Barcelona Activa, el Departament de Cultura i el Servei de Desenvolupament Em-
presarial de l’ICEC, en l’impuls del programa Creamedia, que té com a objectiu pro-
moure la creació d’empreses en l’àmbit del sector cultural i creatiu.

Impuls del mecenatge. Té per objectiu potenciar el creixement del mecenatge 
cultural, a través del treball de sensibilització respecte del valor del mecenatge i de 
la cultura.

Llei de Mecenatge. La Fundació impulsa una «Plataforma pel Mecenatge», que 
reuneix el sector cultural, social i de recerca científica, amb qui s’ha consensuat 
unes bases mínimes de les necessitats i peculiaritats de cada sector i quines millo-
res legislatives podrien ser de consens, tant en l’àmbit estatal com autonòmic. Amb 
aquest objectiu es va crear un grup de treball que aporta coneixement tècnic sobre 
el marc legislatiu, problemàtiques i assessorament sobre les accions a dur a terme 
per millorar l’actual marc legislatiu del mecenatge.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla integral de les 
arts visuals
314-01563/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01563/12 us in-
formo del següent: 

El 24 de març de 2015 es va constituir la Taula d’Impuls del Pla Integral d’Arts 
Visuals, l’òrgan que promou i fa el seguiment de les diferents accions que s’hi con-
templen, amb l’objectiu d’articular un tractament integral i específic de les arts vi-
suals contemporànies de Catalunya.

El Pla s’estructura a partir de vuit objectius estratègics consensuats dels que es 
deriven 21 objectius operatius i 92 accions per assolir-los. El conjunt dibuixa un 
escenari que permet actuar en la formació, recerca, creació, producció, exhibició i 
consum de les arts visuals; en la patrimonialització, col·leccions i conservació del 
patrimoni contemporani; en la millora de la seva difusió; així com en l’accés de tots 
els ciutadans a l’art contemporani.

A partir del 2016, el desplegament del Pla s’havia d’organitzar en base a progra-
mes de mesures i accions concretes que es van establir en funció de les prioritats 
acordades per consens i que s’havien de dur a terme segons un calendari d’imple-
mentació, amb la identificació dels responsables en cada cas, l’assignació de recur-
sos necessaris, i amb l’avaluació periòdica dels resultats obtinguts. El context polític 
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dels darrers dos anys ha fet que aquest calendari s’hagi dilatat, tot i que en algunes 
accions –com és el cas de la reactivació del fons nacional per a l’adquisició d’art 
contemporani– s’ha pogut avançar i ja es pot parlar de resultats concrets.

Concretament, el primer objectiu estratègic del Pla Integral de les Arts Visuals 
de Catalunya pretén assolir l’articulació de les arts visuals contemporànies, d’una 
manera estable i territorialment equilibrada. És per això que es van establir, de con-
sens amb el sector dos objectius operatius, la revisió dels estàndards dels centres i 
espais d’arts visuals per tal de garantir una xarxa ben articulada i equilibrada terri-
torialment i amb una oferta de qualitat; i la definició d’una nova proposta de verte-
bració i d’actuació per a la Xarxa de centres d’arts visuals. En els darrers dos anys, 
des del Departament de Cultura s’ha estat fent un intens treball, amb la col·labora-
ció de molts responsables de cultura de diferents municipis del país i dels principals 
centres d’art, per revisar el decret que encara és vigent i elaborar una nova proposta 
que pugui satisfer les expectatives, que detallem tot seguit: 

L’any 2010 el Govern va aprovar el Decret 195/2010, de 14 de desembre, que crea 
i configura la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya com un 
conjunt organitzat d’entitats, públiques i privades, titulars de centres i espais d’arts 
visuals, d’entitats privades que impulsen activitats d’arts visuals d’interès públic i 
d’ens locals que promouen programacions d’arts visuals. El Decret 195/2010, a més, 
defineix les funcions dels centres i espais d’arts visuals que formen part de la Xar-
xa, descriu els seus requisits i obligacions, defineix els mecanismes de suport i les 
modalitats de vinculació amb la Generalitat i, finalment, estableix el procediment 
d’integració i d’exclusió.

Tanmateix, dels primers anys de funcionament de la Xarxa es desprèn la neces-
sitat d’iniciar un procés de revisió dels estàndards de la Xarxa per tal de simplifi-
car-los i adaptar-los a la conjuntura actual. Des d’un punt de vista de gestió i de qua-
litat de processos, es conclou que aquesta revisió dels estàndards dels espais d’arts 
visuals s’ha d’articular des del marc general de revisió del Pla d’Equipaments Cul-
turals de Catalunya (PECCat). Aquest procés de revisió ja es va iniciar l’any 2013.

En el marc del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM), el 
2014 es va crear el grup de treball de la revisió dels estàndards escenicomusicals, 
que ha conclòs amb una proposta de vertebració territorial i amb un nou Decret.

Pel que fa a les arts visuals, en aquesta mateixa línia, i fruit del procés de debat 
i redacció del Pla Integral, es va dur a terme la revisió dels estàndards dels espais 
d’arts visuals amb la creació d’un grup de treball, que va seguir el mateix planteja-
ment que els equipaments escenicomusicals i que va elaborar una proposta de revi-
sió que va ser validada per la Comissió de Vertebració Territorial del Pla Integral 
de les Arts Visuals.

A partir de l’esmentada revisió, el Departament de Cultura va redactar una pro-
posta de Decret del Sistema Públic de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, 
per tal que esdevingui el marc sistèmic en xarxa de referència en l’àmbit de les arts 
visuals de Catalunya, i que va sotmetre a una audiència pública, incorporant diver-
ses al·legacions i comentaris.

Aquest procés de revisió ha cristal·litzat en l’elaboració d’un Projecte de decret 
que ha de derogar el Decret 195/2010 i que normativitza les conclusions i propostes 
de la comissió d’experts. L’objectiu és, per tant, configurar la Xarxa com un veri-
table sistema - xarxa que conjugui les dues classes d’ordenació: la vertical i l’horit-
zontal, és a dir, la coordinació i la cooperació. En conseqüència, a partir de l’entrada 
en vigor de la nova normativa, la Xarxa esdevindrà un veritable sistema - xarxa de 
centres i espais d’arts visuals.

Per tal d’incorporar nominalment aquest plantejament conceptual, la Xarxa Pú-
blica de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya canvia la seva denominació 
per la de Sistema Públic de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya.

L’adequació del Projecte de decret es justifica en base a les seves finalitats: 
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a. Sistematitzar els centres i espais d’arts visuals mitjançant la coordinació de les 
polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens lo-
cals de Catalunya, sens perjudici de l’autonomia local.

b. Canalitzar el suport públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en 
l’àmbit de les arts visuals.

c. Coordinar i racionalitzar els recursos dels diferents agents que intervenen en 
l’àmbit de les arts visuals a Catalunya.

d. Fomentar la integració dels sectors de creació, producció, exhibició i difusió.
e. Garantir l’equilibri territorial de les programacions, especialment de les pràcti-

ques artístiques contemporànies i les de major qualitat artística, tècnica i professional.
f. Promoure l’activitat dels creadors i creadores que resideixin i treballin a Catalu-

nya en els centres i espais d’arts visuals del Sistema Públic d’Espais i Centres d’Arts 
Visuals.

g. Promoure la projecció exterior dels espais i centres d’arts visuals.
h. Fomentar i articular la cooperació dels espais i centres d’arts visuals.
Per assolir aquests fins, el Decret estableix una regulació basada en els principis 

de simplificació, racionalització i eficàcia.
Un dels principals objectius és el de redefinir la tipologia de centres i espais 

d’arts visuals per adaptar-la a la realitat dels equipaments. Els centres i espais d’arts 
visuals del Sistema Públic de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya esdeve-
nen l’espai públic de referència en l’àmbit de les arts visuals contemporànies, i tenen 
com a missió la cohesió social a través de l’exercici de les funcions educatives i de 
servei a la ciutadania que els són pròpies.

- Centres nacionals d’arts visuals (AV4)
- Centres territorials d’arts visuals (AV3)
- Centres i espais locals d’arts visuals (AV2)
- Altres espais d’arts visuals (AV1)
Actualment, el Decret està a punt de passar pel Consell Tècnic i de tramitar el 

dictamen preceptiu a la Comissió de Govern Local per a la seva publicació. Quan 
aquest sigui vigent es procedirà a la categorització en funció dels blocs funcionals 
que cada centre i espai d’arts visuals de Catalunya porten a terme.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de recerca 
etnològica
314-01566/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01566/12 us in-
formo del següent: 

La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradi-
cional i de l’associacionisme cultural, té com a objecte «la recuperació, l’inventari, 
la protecció, la difusió i el foment de la cultura popular i tradicional catalana». El 
Departament de Cultura és l’organisme competent en la gestió, la regulació i orde-
nació del patrimoni cultural català, i el patrimoni etnològic n’és una part destacada. 
Una de les missions de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
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Cultural (en endavant, DGCPAC) és el foment, la protecció i la difusió del patrimo-
ni etnològic català.

- Foment: creant i mantenint línies de subvenció per a les activitats vinculades 
amb el patrimoni immaterial.

- Protecció: impulsant les candidatures catalanes a la Llista Representativa del Pa-
trimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO; inventariant elements 
del patrimoni immaterial en el marc de recerques de caràcter etnològic; catalogant el 
patrimoni festiu; o participant en la redacció i seguiment del Plan Nacional de Salva-
guarda del Patrimonio Cultural Immaterial.

- Difusió: mantenint un Centre de Documentació que engloba en la seva deno-
minació tres entitats interconnectades: la Biblioteca de Patrimoni Etnològic, l’Arxiu 
de Patrimoni Etnològic i la Fonoteca de Música Tradicional Catalana (FMTC); però 
també desplegant activitats de formació, produint materials didàctics, realitzant jor-
nades o congressos, creant continguts periodístics o produint exposicions itinerants. 
Tot plegat complementat amb una línia de publicacions específica (10 col·leccions de 
llibres, catàlegs, fonogrames, la Revista d’Etnologia de Catalunya, etc.)

Per tal de conèixer, aprofundir, protegir i difondre el patrimoni etnològic, la re-
cerca és un element indispensable.

L’article 5 de la Llei 2/1993 especifica que «el Govern ha d’elaborar l’Inventari 
del Patrimoni Etnològic de Catalunya, en el qual s’han de recollir tots els béns inte-
grants del patrimoni etnològic».

Per tal de desenvolupar aquests objectius, la DGCPAC manté el programa de 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) que, conjuntament a altres 
programes i accions ja descrites, suposa un ambiciós projecte centrat en la investi-
gació, la documentació l’inventari i la difusió del patrimoni etnològic.

Tot aquest model de desplegament competencial es va orientar l’any 2000 a par-
tir de dos eixos vertebradors: 

a) El foment del treball en xarxa amb totes aquelles institucions, entitats i or-
ganitzacions, tant de l’àmbit universitari com de l’ampli món de la gestió local del 
patrimoni, dedicades a la recerca i a la gestió del patrimoni etnològic i la cultura 
popular.

Això es porta a terme a través de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Imma-
terial, creat per poder conèixer puntualment i de manera actualitzada la situació del 
patrimoni etnològic català en tots els seus vessants, i en el qual hi participen actual-
ment 25 entitats, públiques i privades.

b) El foment d’un model de recerca dirigida principalment a l’aplicació dels re-
sultats en els camps de la dinamització cultural, l’increment del valor patrimonial i 
la participació i cohesió socials.

Des de l’any 1994 es vàrem impulsar convocatòries de recerca etnològica, com-
pletades a partir del 2004 amb beques, i el seu resultat ha continuat generant publi-
cacions fins el moment actual.

En aquest punt és important destacar els inventaris com a una eina per assegurar 
la identificació del patrimoni. Ens permet identificar i definir aquestes manifesta-
cions culturals, que anomenarem element, amb unes dades bàsiques. La identifica-
ció és el primer pas per a la salvaguarda, tot i que s’emmarquen en un procés més 
ampli de recerca, sensibilització, transmissió i difusió del patrimoni cultural.

En els darrers anys s’han desplegat diverses iniciatives d’inventaris amb el suport 
del Departament de Cultura i de l’Institut Ramon Muntaner: l’Inventari del Patrimo-
ni Cultural i Immaterial de les Terres de l’Ebre (IPCITE), del Penedès, del Vallès, 
del Priorat, de les Gavarres; l’Inventari de Danses Vives de Catalunya (IPCIDV), o 
l’Inventari de Bestiari Festiu.

Iniciatives com aquestes ens fan veure que el món del patrimoni cultural, i de la 
cultura en general, ha canviat molt respecte els inicis dels anys noranta dels segle 
passat, i les necessitats i els reptes socials actuals reclamen una actualització dels 



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 306

objectius a assolir en el camp de la recerca i la difusió del patrimoni. Les diferents 
administracions públiques de Catalunya han evolucionat, el paisatge dels sectors 
públic i privat s’ha transformat, el món de la recerca i tot allò vinculat a la creació i 
la gestió de la informació i el coneixement actuals ha evolucionat fins a una realitat 
molt probablement impossible d’imaginar 25 anys enrere i, paral·lelament, han anat 
apareixent i consolidant molts i diversos agents socials vinculats directament amb 
la producció i l’anàlisi patrimonials.

A finals de l’any 2016 es van iniciar les primeres accions per avançar en la defi-
nició i concreció d’un futur pla nacional de recerca etnològica.

A partir d’aquell moment, i a través de les aportacions d’una comissió d’ex-
perts formada per especialistes en patrimoni etnològic (antropòlegs, directors/es 
d’equipaments museístics de referència, especialistes en recerca i funcionaris de la 
DGCPAC), s’han anat configurant les bases dels requisits d’aquesta iniciativa.

Una de les novetats d’aquests treballs previs és la proposta de parlar, no pas d’un 
Pla de Recerca Etnològica, sinó d’un Programa de Recerca en Patrimoni Etnològic 
i Immaterial.

En síntesi, i a partir de l’estat de la qüestió de la recerca etnològica, els treballs 
previs realitzats dibuixen els objectius generals i específics del programa, les pos-
sibles modalitats de recerca etnològica, el finançament necessari, terminis d’execu-
ció, etc.

La situació política viscuda durant la segona meitat del 2017 no va permetre 
avançar i tancar un projecte definitiu. Aquests treballs, però, ja s’han reprès.

L’objectiu marc d’aquest programa hauria de ser ordenar, regular i promoure un 
nou model de recerca per als anys propers; un model que abasti la diversitat temàtica 
i territorial del patrimoni català i que fomenti, encara més, l’aplicació i l’ajust dels 
seus resultats a la realitat dels diversos grups que conformen la cultura catalana, 
seguint els paràmetres actuals de qualitat i excel·lència establerts pels organismes 
nacionals i internacionals d’investigació científica.

En el moment actual només queden per determinar les possibles modalitats de 
recerca a incloure en el futur programa, així com el cost econòmic de la seva apli-
cació.

Un cop redactat el projecte, serà presentat al Consell de l’Etnologia Catalana, 
l’òrgan consultiu del Departament de Cultura en relació amb el patrimoni etnològic, 
creat per l’Ordre CLT/152/2015, de 30 d’abril (DOGC 6882 de 29.05.2015).

Aquesta iniciativa hauria de tenir una visualització econòmica en el marc dels 
futurs projectes de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2019 i següents.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’iniciatives 
per a la qualitat i l’excel·lència lingüístiques del 2016 ençà
314-01567/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01567/12 us in-
formo del següent: 
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La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) té una línia d’acció consis-
tent a impulsar mesures i donar suport a iniciatives per a la millora de la qualitat lin-
güística en català que s’adrecen tant a la ciutadania en general, com a les adminis-
tracions públiques, com a professionals de sectors i àmbits concrets d’activitat, com 
ara el món jurídic, els mitjans de comunicació, el comerç i l’empresa, el del lleure o 
l’àmbit universitari, entre d’altres.

Moltes d’aquestes accions s’inicien abans del període objecte de la pregunta es-
crita (2016), a les quals es dona continuïtat directament i, en part, també per mitjà 
del Centre de Terminologia Catalana TERMCAT i el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística (CPNL), ens adscrits a l’Administració de la Generalitat.

L’objectiu té diversos eixos, com promoure i oferir recursos i serveis per a la 
qualitat lingüística, la disponibilitat de terminologia actualitzada i especialitzada 
en català o impulsar formació en català, presencial i en línia, i formació lingüística 
d’especialitat i prestació de serveis lingüístics, com el servei de consultes en línia 
Optimot o els traductors automàtics o els plans d’assessorament a les empreses del 
CPNL.

Les principals línies d’acció desenvolupades o en desenvolupament des del 2016 
són les següents: 

- Recursos lingüístics.
La DGPL posa a disposició de la ciutadania recursos tecnològics amb una gran 

utilització, que incideixen en la millora de competències comunicatives en català, i 
per tant, en promou un ús de qualitat. Cal referir-se en primer lloc a l’Optimot que 
ha atès des del 2011 més de 89 milions de consultes lingüístiques en línia.

o Optimot: 
° Ha atès més de 13,7 milions de consultes el 2016, i 15,8 el 2017.
° Disseny responsiu del cercador Optimot el 2016.
° Actualització de continguts del cercador general a la nova gramàtica i ortogra-

fia de l’IEC (2016, 2017 i 2018), i actualització de fonts (per ex. Majúscules i minús-
cules, diccionaris tecnològics, etc.)

° Actualització permanent dels cercadors per àmbits (Dret, empresa, nova gra-
màtica IEC, etc.).

o Traductor automàtic corporatiu de la Generalitat per a personal de la Generalitat 
(accessible des del portal ATRI), que han facilitat la traducció de més de 68 milions 
de paraules i han atès unes 460 mil sol·licituds de traducció el 2017.

o Dictats en línia, nou recurs interactiu posat en servei el 2016 per a suport de 
l’aprenentatge i la millora de la qualitat d’escriptura i la comprensió en català. El 2016 
ofereix 96 dictats dels 5 nivells, ampliat a 207 l’any 2017: dictats per millorar el ca-
talà, tot treballant qüestions ortogràfiques i segons diversos nivells de competència 
lingüística.

o Sessions avançades. La DGPL ha organitzat sessions de formació per a profes-
sionals de llengua el 2016, 2017 i 2018.

- Suport i assessorament terminològic
El Centre de Terminologia TERMCAT elabora i difon terminologia d’especia-

litat en català, un instrument clau per al llenguatge de qualitat i excel·lència. En el 
marc del Pla estratègic 2016-2019, treballa en la terminologia d’àmbits d’especialitat 
com la gestió ambiental, els drets humans, la cibersegurtat, les telecomunicacions, 
malalties infeccioses, robòtica industrial, enginyeria civil, etc.

El 2016 el TERMCAT ha intervingut en 71 projectes terminològics, dels quals 
han resultat 30 publicacions. El 2017 ha intervingut en 68 projectes, amb 35 publi-
cacions. També el 2017, en col·laboració amb altres organismes i particulars, ha pu-
blicat 5.065 noves fitxes terminològiques de qualitat 

o Cercaterm, creat el 2000, és un servei de consultes en línia amb més de 619.000 
entrades terminològiques i accés a més de 350.000 fitxes de termes especialitzats en 
català i amb equivalents en castellà, anglès, francès i, sovint, altres llengües. Ha ac-
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tualitzat més de 5.000 fitxes a la nova normativa ortogràfica de l’IEC. El 2016 ha atès 
2.379 consultes, i el 2017 1.315.

o Termtest. Test d’autoavaluació de diccionaris és una nova eina en línia desen-
volupada el 2017, que permet una valoració objectiva d’un diccionari. Amb l’objectiu 
doble d’ajudar els usuaris a elaborar material terminològic nou i a treure el màxim 
profit de la consulta del material existent.

o  Canals temàtics. El TERMCAT impulsa també la difusió terminològica per 
mitjà de canals temàtics de difusió sectorial, adreçats a experts. Els canals temàtics 
són: Dret, ciències mèdiques i de la salut, empresa, tecnologies de la informació i la 
comunicació i mitjans de comunicació.

o Normes ISO/UNE. El TERMCAT ha dut a terme el 2016 la traducció al cata-
là de les normes ISO/UNE de gestió ambiental i de la qualitat. Hi ha una trentena 
de normes disponibles en català de diversos àmbits (turisme, indústria gràfica, R+-
D+I, tecnologies de la informació, etc.).

o Suport als projectes normatius de l’Institut d’Estudis Catalans.
- Coneixement i certificacions de català: 
A banda de la convocatòria anual de proves de català, destaca: 
o Nivell C 2 de català. La DGPL va adaptar el nivell D de català al Marc Europeu 

Comú de Referència del Consell d’Europa, que va esdevenir el nou nivell C 2. Aquest 
nivell té, entre d’altres objectius de competència lingüística, mesurar l’excel·lència co-
municativa en català. El nivell C 2 s’adreça a persones que fan activitats de comuni-
cació lingüística de complexitat, oral o escrita, en l’àmbit laboral o l’acadèmic.

o Conveni amb la Diputació de Barcelona. El 2016 la DGPL impulsa un conveni 
amb la Diputació de Barcelona per a la promoció de cursos en el sector del comerç, 
adreçats a establiments comercials per millorar la qualitat lingüística de les comuni-
cacions que van ser realitzar per mitjà del CPNL: També l’any 2016, 59 cursos amb 
entitats del sector del comerç, amb 800 persones inscrites, i l’any 2017, 31 cursos, amb 
505 persones.

o Cursos presencials del CPNL. El 2016 s’hi van inscriure 73.728 persones en 
3.455 cursos presencials i, l’any 2017, 76.939 persones en 3.541 cursos. S’ofereixen a 
través de la xarxa de 22 centres de normalització lingüística i 140 punts de servei del 
CPNL arreu del territori.

o Cursos en línia per mitjà del Parla.cat. Aquest portal, que funciona des del 
2009, va tenir 40.448 inscripcions el 2016, i 39.441 el 2017, amb un total acumulat de 
253.262 usuaris el 31 de desembre de 2017. Ofereix 12 cursos de català i inclou l’Aula 
Mestra, espai virtual on es creen cursos específics de perfeccionament, sectorials i de 
millora comunicativa.

o Projecte ÈLIA. La DGPL va iniciar el 2017 el projecte ÈLIA. Estratègies de 
Llengua I Aprenentatge, que té l’objectiu d’introduir elements d’innovació en l’oferta 
formativa de català per a adults, per adaptar-la a les necessitats de la ciutadania en un 
context de gran transformació social i tecnològica. Més de 2,5 milions de ciutadans 
volen millorar els seus coneixements de català, segons l’Enquesta d’usos lingüístics 
de la població del 2013..El projecte inicia la posada en marxa de les accions el 2018.

- Accions en l’àmbit universitari i acadèmic
o Ajuts a universitats catalanes per a foment del català (amb Secretaria d’Univer-

sitats): 
° Interlíngua: convocatòria anual de subvencions per a projectes
° CIFALC: per a la realització de cursos per a estudiants, que contenen també ni-

vells superior (C 2).
o Postgraus i màsters. Suport a postgraus i màsters sobre política lingüística i en-

senyament: 
° Postgrau de correcció i Màster d’Ensenyament d’Espanyol i de Català com a se-

gones llengües. Universitat de Girona
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° Màster d’Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Edito-
rials de la Universitat de Barcelona

° Màster d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic de la UAB
o Beques i premis. Suport de la DGPL a: 
° Premis Cum Laude d’Humanitats, de Dret i Economia (tesis en català), 
° Beca Joan Veny (estudis variació geogràfica del català),
° Premi Ramon Amigó de toponímia (Universitat Rovira i Virgili)
° Creació de la Beca Fabra per a estudis sobre l’ús i la llengua.
o Reconeixement del certificat de llenguatge jurídic expedit per les universitats 

catalanes (2017).
- Àmbit de l’empresa i el comerç
o Assessorament i serveis lingüístics. El CPNL ofereix assessorament lingüístic, 

cursos d’especialitat i formació en català a administracions públiques, establiments 
comercials i empreses, per millorar-ne les competències i la qualitat comunicativa.

° L’any 2016: 140 sessions sobre recursos lingüístics amb 1.696 assistents. L’any 
2017, 158 sessions amb 2.124 assistents.

° L’any 2016: 221 cursos de formació a empreses, amb 3.422 persones inscrites, i 
l’any 2017, 233 cursos, amb 3.462 inscripcions.

o Català i empresa. «Català i empresa, ja estàs al dia?» Campanya de foment de 
l’ús del català a l’empresa, del 2015 al 2018.

o Projecte EMMARCA’T per fer créixer l’ús del català en els webs i l’atenció oral 
de les marques líders a Catalunya. Estudi Ofercat marques sobre els usos lingüístics 
al web i al telèfon d’atenció al públic de les marques líders a Catalunya, desenvolupat 
el 2016.

o Estudi Ofercat sobre l’oferta de productes i serveis en català a Barcelona. A Gi-
rona, Lleida, Tarragona i Tortosa, desenvolupat el 2015. S’ha estès el 2016 a Badalo-
na, Granollers, l’Hospitalet i el Vendrell.

o Campanya, Per comunicar clar i català. Acció de sensibilització iniciada el 
2017, davant l’ús indiscriminat de manlleus adreçada a les empreses, que té com a 
objectiu millora la qualitat lingüística en el sector, i donar a conèixer terminologia 
empresarial en català.

Per a més detall de les accions impulsades, es poden consultar els informes 
anuals de política lingüística, que es lliuren i presenten al Parlament de Catalunya, 
a la pàgina web de la DGPL, a l’enllaç: 

http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_
politica_linguistica/ 

L’Informe de Política lingüística del 2016 va ser lliurat al Parlament el 2 de no-
vembre de 2017. És en curs d’elaboració l’informe de l’any 2017.

També es pot ampliar la informació de les accions vehiculades pel Consorci per 
a la Normalització Lingüística a l’enllaç https://www.cpnl.cat/transparencia/memo-
ries.html. Pel que fa al TERMCAT, l’any 2016 a: http://www.termcat.cat/docs/docs/
MemoriaTERMCAT2016.pdf, i en relació amb l’any 2017 a http://www.termcat.cat/
docs/docs/MemoriaTERMCAT2017.pdf

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Fascicle vuitè

http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/
http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/
https://www.cpnl.cat/transparencia/memories.html
https://www.cpnl.cat/transparencia/memories.html
http://www.termcat.cat/docs/docs/MemoriaTERMCAT2016.pdf
http://www.termcat.cat/docs/docs/MemoriaTERMCAT2016.pdf
http://www.termcat.cat/docs/docs/MemoriaTERMCAT2017.pdf
http://www.termcat.cat/docs/docs/MemoriaTERMCAT2017.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
desplegar l’Institut d’Estudis Aranesos del 2016 ençà
314-01568/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01568/12 us in-
formo del següent: 

L’Institut d’Estudis Aranesi (IEA), acadèmia aranesa dera lengua occitana, es va 
crear pel Decret 12/2014, de 21 de gener, en compliment del l’article 4.3 de la Llei 
35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, d’acord amb el qual ha d’exercir 
l’autoritat lingüística de l’aranès.

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) va donar ple suport a la 
seva constitució, i al procediment necessari per fer-lo efectiu, com a nou organisme 
amb autoritat acadèmica, que va quedar constituït el 2015. Va donar també suport 
als actes de presentació que s’organitzaren per al seu coneixement, tant a Catalunya 
com a l’Aran.

Pel que fa al suport econòmic d’aleshores, al desenvolupament de les activitats 
a l’IEA, la DGPL ha atorgat les dotacions següents:30.000 EUR l’any 2016, 40.000 
EUR l’any 2017 i 40.000 EUR l’any 2018.

Complementàriament, la DGPL va impulsar el 2016 una modificació legal que 
va ser aprovada per la Llei d’acompanyament dels pressupostos per al 2017 (art. 
140), per la qual s’estableixen deduccions fiscals per donatius a l’Institut d’Estu- 
dis Aranesi. Aquestes deduccions són similars a les existents per a l’Institut  d’Estudis 
Catalans i s’apliquen en el tram autonòmic de la quota íntegra de l’IRPF. L’import 
de la deducció es fixa en el 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 
10% de la quota íntegra. Complementàriament també, la DGPL assumeix també la 
divulgació de les seves activitats.

El suport a l’IEA per part de la DGPL no exclou i és compatible amb altres su-
ports que aquest organisme pugui tenir com a institució acadèmica per part del 
Departament de Justícia. Concretament, l’Institut d’Estudis Aranesi, està inscrit en 
el Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya. El Decret 120/1987, de 9 
d’abril, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix les competències exclusives 
en matèria d’acadèmies amb seu central a Catalunya, estableix que les acadèmies 
són corporacions de dret públic i òrgans assessors de la Generalitat i d’altres orga-
nismes públics de Catalunya en les matèries que els són pròpies. I concretament, 
l’article 5 de l’esmentat Decret preveu que  el Departament de Justícia és qui ha 
de determinar les funcions administratives referents a la institució i al funcionament 
de les acadèmies (registre d’actes de constitució, estatuts i òrgans de govern), sens 
perjudici de la competència per a la seva creació, que correspon al Consell Executiu. 

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justí-
cia té assignades, d’acord amb l’article 92.1.d del Decret 278/2016, de 2 d’agost, de 
reestructuració del Departament de Justícia, les funcions que la legislació vigent 
atribueix al Departament de Justícia en matèria d’acadèmies. La tasca que desenvo-
lupen les acadèmies s’emmarca, així mateix, en les accions de foment de la cultura 
i la investigació científica i tècnica que els poders públics han de promoure i, con-
cretament, en relació amb l’Institut d’Estudis Aranesi s’han dut a terme les accions 
següents: 

A l’any 2016 es va dur a terme una transferència directa, per la quantitat de 
7.500 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/482003200/2140/0000, del 
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pressupost de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Llei 2/2015, d’11 de març, 
prorrogada pel Decret 252/2015 de 15 de desembre, per finançar les activitats de 
comunicació i difusió del coneixement a tercers i funcionament ordinari d’aquestes 
corporacions.

En data 29 de desembre de 2017 es va atorgar una subvenció directa per import 
de 7.500 EUR a l’Institut d’Estudis Aranesi, amb càrrec a la partida pressupostària 
D/482003200/2140/000, del pressupost de la Generalitat de Catalunya de 2017, apro-
vat per la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat per finançar 
despeses de funcionament i de desenvolupament de les activitats de l’Acadèmia.

Atès que es va atorgar la subvenció esmentada el darrer dia de l’exercici pressu-
postari, l’Acadèmia ha tingut dificultats per justificar adequadament el compliment 
dels objectius inicials i aquesta subvenció està en tràmits per a la seva revocació.

L’any 2018, l’Acadèmia ha presentat una nova sol·licitud de subvenció directa 
adreçada a finançar despeses de funcionament i de desenvolupament de les activitats 
de les acadèmies durant l’any, que en aquests moments està en tràmit pel Departa-
ment de Justícia.

Per altra banda, el Departament de Justícia també gestiona els ajuts a les Acadè-
mies en el marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació Ban-
cària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona «la Caixa», mitjançant el Programa 
de foment de les activitats de les acadèmies de Catalunya i de suport institucional 
als col·legis professionals i altres entitats civils.

Així doncs, durant l’any 2017 s’ha dut a terme el desenvolupament del Programa 
de l’any 2016, i en data 5 de desembre de 2017 es va atorgar a l’Institut d’Estudis 
Aranesi un ajut de 16.000 EUR, per al desenvolupament d’un projecte que consis-
teix en l’elaboració d’un Diccionari aranès, Diccionari bàsic, Vocabulari de Na-
ues Tecnologies, Diccionari ortografic. Recuelh de literatura orau, corpus textuau, 
manuau de vèrbs, publicacions.

A més a més, durant l’any 2018 es durà a terme el desenvolupament del Progra-
ma de foment signat per a l’any 2017 i en aquests moments l’Acadèmia ja ha presen-
tat un nou projecte per realitzar durant tot l’any 2018 que s’està tramitant pel Depar-
tament de Justícia. L’import sol·licitat és de 18.500 EUR.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
fomentar el coneixement i l’ús de l’aranès del 2016 ençà
314-01569/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01569/12 us in-
formo del següent: 

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) té entre els seus objectius el 
foment del coneixement de la llengua occitana i oferir recursos per facilitar-ne l’ús 
i l’aprenentatge. Amb aquesta finalitat, col·labora amb el Consell General d’Aran 
(CGA), que d’acord amb l’article 16 de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, 
aranès a l’Aran, ha de promoure l’oferta de cursos i adoptar les mesures necessàries 
a l’Aran per a facilitar-ne l’aprenentatge a persones adultes, en col·laboració amb la 
Generalitat.
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La DGPL promou la formació d’aquesta llengua amb tres línies d’acció: 
• Suport al CGA per al foment de la llengua i a l’Institut d’Estudis Aranesos - Aca-

dèmia Aranesa de la Llengua Occitana, per al desenvolupament formal de la llengua
• Desenvolupament de recursos per a l’aprenentatge
• Suport a iniciatives d’entitats i empreses per al seu foment 

Suport al Consell General d’Aran i a l’Institut d’Estudis Aranesos
L’aportació econòmica de la DGPL al CGA els anys 2016, 2017 i 2018 ha estat 

de 60.000€ anuals. L’aportació a l’IEA ha estat de 30.000€ (2016) i 40.000€ (2017 
i 2018).

Així mateix, la DGPL dona suport des del 2012 al Consell General d’Aran per 
a la realització dels cursos que organitza a Barcelona amb la cessió de locals i amb 
la difusió de l’oferta, per mitjà de la pàgina web de la DGPL i de les xarxes socials.

Desenvolupament de recursos per a l’aprenentatge 
La DGPL ha desenvolupat un projecte digital Dictades en linha, per a l’aprenen-

tatge en modalitat aranesa i referencial, d’accés lliure a través del web de la DGPL, 
que contindrà uns noranta dictats per a nivells A1 i A2, que estaran disponibles el 
novembre de 2018.

També preveu iniciar els treballs amb l’Associació de Lectura Fàcil per impulsar 
l’edició dels primers llibres de lectura fàcil en aranès adreçats a les persones que 
n’estan aprenent la llengua.

Suport a la iniciativa d’entitats i empreses per al foment de l’occità aranès 
La DGPL va crear per primer cop el 2017 una línia específica d’ajuts al foment 

de la llengua, i la va dotar per foment de l’occità amb 55.000€ el 2017 i amb 60.000€ 
el 2018.

Va promoure la inclusió de l’occità com a prioritat estratègica en els ajuts univer-
sitaris Interlingua 2017, que es convoca i es finança conjuntament amb la DG d’Uni-
versitats. Totes dues accions han tingut continuïtat el 2018.

Projectes de formació subvencionats: 
La DGPL ha subvencionat el Portal web Club Aranès (http://www.aranes.club/), 

que ofereix cursos de nivell A1 i A2, d’acord amb el Marc europeu comú de refe-
rència. Aquest portal d’aprenentatge en línia és impulsat per l’entitat sense ànim de 
lucre Associació Cultural DiversiaWorld, en col·laboració amb l’Associació Cultural 
CordillsLligats, des del 2016, amb una progressió a l’alça inscripcions.

El 2018, Club Aranès s’ha pogut acollir a la nova línia de subvencions per al 
foment de l’occità de la DGPL, atorgada per mitjà de l’Associació Cultural Diver-
siaWorld.

La DGPL ha subvencionat els cursos de llengua occitana del Cercle d’Agermana-
ment Occitano-Català (CAOC), que ofereix anualment cursos presencials en aquesta 
modalitat en cinc nivells, des del nivell l’A1 fins al C1, d’acord amb el Marc Europeu 
Comú de Referència. Aquests cursos s’imparteixen a Barcelona, amb una durada de 
120 hores per als cursos ordinaris i de 60 hores per a cursos introductoris o intensius 
d’estiu. El 2016 van rebre un ajut de 25.000€; de 25.791€ el 2017 i de 21.034,86 €  
el 2018.

Durant el 2018, la DGPL està duent a terme la quarta edició de l’Enquesta d’usos 
lingüístics de la població de Catalunya, que permet, entre molts altres aspectes, sa-
ber el nivell de coneixements de l’occità aranès que té la població. L’enquesta pre-
senta una mostra específica d’estudi per al territori de l’Aran i l’occità aranès (po-
blació de 15 anys o més). Les primeres dades estaran disponibles el juny del 2019.

Del 2016 al 2018 el pressupost de la DGPL per a l’occità s’ha incrementat el 
45,73%.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis de 
traducció automàtica a l’occità
314-01570/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01570/12 us in-
formo del següent: 

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) va posar en funcionament 
el traductor automàtic de llengua occitana al català i al castellà, i viceversa, per a 
textos curts, el 2008. Pel que fa a la llengua occitana el traductor ofereix l’opció de 
traducció en les modalitats aranesa i també en la d’occità general o referencial.

El traductor automàtic de la Generalitat és el principal recurs informàtic d’aquest 
tipus disponible en línia en aquesta llengua. S’hi ha afegit recentment altres recursos 
similars, com per exemple l’impulsat per l’entitat Lo Congrés Permanent de la Len-
ga Occitana, el 2017 a l’estat francès, amb una funcionalitat limitada a repertoris 
lèxics sense abastar estructures sintàctiques.

L’any 2016, per la via del traductor, es van traduir 11.815.251 paraules, que cor-
responien a 222.983 peticions de servei. El 2017, el nombre de paraules traduïdes ha 
estat de 8.772.341 paraules, i ha donat resposta a un nombre superior de peticions 
de serveis, 254.802.

En aquests mateixos exercicis, l’espai web on se situa aquest recurs lingüístic ha 
tingut 171.559 visites i 409.898 visualitzacions de pàgina el 2016, i 183.582 visites 
amb 449.073 visualitzacions de pàgina el 2017.

Les dades confirmen la utilitat i la necessitat de disposar d’aquest servei, motiu 
pel qual la DGPL va dur a terme a finals de 2016 i el 2017 un estudi per a la deter-
minació de les millores que calia implementar-hi, orientades a l’ampliació de les 
bases de dades lèxiques i també de locucions, i a millorar-ne la resposta respecte 
d’estructures sintàctiques. Les implementacions de millora en el servei de traducció 
automàtica es realitzaran en una primera fase en relació amb la modalitat aranesa, i 
posteriorment amb la modalitat d’occità referencial.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
internacionalitzar l’Institut Ramon Llull del 2016 ençà
314-01575/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01575/12 us in-
formo del següent: 

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) té, entre les seves funcions, 
cooperar i col·laborar amb altres organismes per a difondre el coneixement de la 
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llengua catalana, i l’impuls i el foment de recursos per facilitar l’aprenentatge del 
català. En aquest sentit, la DGPL col·labora també amb l’Institut Ramon Llull que té 
entre les seves competències la de promoure el coneixement de la llengua catalana i 
la seva difusió fora del domini lingüístic, especialment el seu ensenyament en uni-
versitats i altres centres d’estudi (art. 4.2.b dels estatuts de l’IRL).

Pel que fa a la promoció i aprenentatge del català a l’exterior s’informa que la 
DGPL va elaborar el 2016 un Pla de foment de l’aprenentatge de la llengua catalana 
amb comunitats catalanes a l’exterior, que es va presentar el novembre d’aquell any, 
i que s’impulsa en col·laboració amb la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Eu-
ropea. Aquest pla preveu accions de formació continuada del professorat de català a 
l’exterior; la creació d’espais col·laboratius per a la comunitat docent per compartir 
recursos i experiències i poder estar en contacte malgrat la dispersió geogràfica; i 
el foment de recursos en línia per al seu ensenyament i aprenentatge. També preveu 
la participació en la modalitat virtual del programa Voluntariat per la Llengua que 
impulsa la DGPL.

Amb anterioritat, ja l’any 2015, la DGPL va realitzar amb col·laboració amb la 
Secretaria d’Exteriors, cursos per a professorat de català a l’Amèrica llatina. Con-
cretament, el 2015 es van dur a terme cursos de formació a nou comunitats del Con 
sud d’Amèrica, amb tècnics de la DGPL, a Rosario (Argentina). El 2017 es va fer 
una nova acció formativa adreçada al professorat de les comunitats catalanes del 
Con Sud d’Amèrica, que va tenir lloc al Centre Català de Rosario els dies 7, 8, i 9 de 
juliol de 2017. Hi van assistir 13 professionals dels casals catalans de Buenos Aires, 
La Plata, Rosario, San Pedro, Santa Fe, Mendoza, Paranà i Venado Tuerto (Argenti-
na) i de São Paulo (Brasil), Asunción (Paraguai) i Montevideo (Uruguai).

Des del segon semestre del 2017 fins a la data, no s’han pogut dur a terme noves 
accions del Pla de foment del català amb comunitats catalanes a l’exterior, atesa la 
situació institucional que ha tingut una especial incidència en l’aleshores Departa-
ment d’Afers Exteriors.

L’Institut Ramon Llull és un organisme públic creat amb l’objectiu de promoure a 
l’exterior els estudis de llengua i cultura catalanes en l’àmbit acadèmic, la traducció 
de literatura i pensament escrits en català, i també la producció cultural catalana en 
d’altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, 
el disseny o l’arquitectura.

Amb aquesta finalitat, l’Institut subscriu acords amb universitats de l’exterior 
per tal de promoure-hi la docència d’estudis catalans i coordina i ofereix suport a 
més de cent quaranta centres amb presència dels estudis catalans a tot el món. En 
paral·lel, secunda les associacions internacionals de catalanística i estimula els es-
tudis avançats i la recerca lingüística en universitats de prestigi. Com a organisme 
oficial de certificació dels coneixements de català a l’exterior, organitza proves per 
a acreditar els diferents nivells, d’acord amb el Marc europeu comú de referència 
per a les llengües.

En un altre àmbit d’actuació, l’Institut Ramon Llull impulsa la traducció d’obres 
literàries i de pensament escrites en català, ajudant els editors en altres llengües que 
les publiquen i els traductors. Es facilita el diàleg i l’intercanvi entre assagistes i 
investigadors en llengua catalana amb els seus interlocutors d’altres llengües, de la 
mateixa manera que s’afavoreix la projecció de les revistes de pensament i cultura 
en català, promovent l’intercanvi amb les d’altres països.

Finalment, l’Institut Ramon Llull es preocupa de difondre el conjunt de la lite-
ratura catalana en fires del llibre i d’assegurar la presència d’artistes de Catalunya 
en programes destacats de la creació contemporània internacional, treballa perquè 
la cultura catalana sigui present en festivals i fires de ressò mundial; participa en 
esdeveniments culturals en ciutats estratègiques i capdavanteres en diferents àmbits 
de la creació; i promou intercanvis entre el sector creatiu local i l’internacional amb 
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visites de comissaris, crítics, programadors, editors i agents estrangers per assistir a 
festivals, exposicions, estrenes, concerts o conferències a Catalunya.

Àmbits geogràfics prioritaris
L’Institut Ramon Llull ha de procurar portar la llengua i la cultura catalanes allà 

on sempre ha tingut oportunitat i bons interlocutors, però no pot negligir aquelles 
àrees on no se les coneixen i on l’acció de la diplomàcia cultural catalana resta per 
fer. Els mapes d’actuació dels anys precedents dibuixen grans llacunes al planeta 
que poden ser eventualment objectiu de noves activitats de difusió i promoció per 
fer descobrir en noves latituds la llengua i la cultura catalanes en accions de diplo-
màcia cultural.

Els territoris prioritaris d’actuació són, en primer terme, els ja marcats en el Pla 
d’Actuació de l’any precedent: els països de la conca mediterrània per proximitat i 
veïnatge, els de les nostres quatre delegacions (França, Alemanya, Illes Britàniques 
i Estats Units d’Amèrica per ser grans potències culturals a les quals associar-se), 
així com els països que disposen de Plans acordats amb el Govern de Catalunya, 
com és el Marroc, el Japó, el Quebec, i les regions dels anomenats «4 motors d’Eu-
ropa» (Piemont a Itàlia, Rhône-Alps a França, i Baden-Wurttemberg a Alemanya).

Nous territoris s’obren a l’estratègia de la nostra diplomàcia cultural: Iran, el Ma-
greb, els Emirats Àrabs Units i els països del Golf Pèrsic, l’Índia, el sud-est asiàtic, 
el continent africà, i els països andins de Llatinoamèrica on la llengua i la cultura 
catalanes han tingut poca o ninguna acollida fins ara.

Àrees d’actuació
L’Institut Ramon Llull consta de tres àrees d’actuació com són 1. Llengua i Uni-

versitats, 2. Creació i 3. Literatura. Per aquestes àrees, destaquem les accions dutes 
a terme des del 2016 als països de la conca mediterrània i de Llatinoamèrica.

- Àrea de Llengua i Universitats
L’Institut Ramon Llull finança la docència d’estudis catalans a universitats de 

cinc països llatinoamericans (en 7 universitats), així com a cinc països més de la 
Mediterrània (en 24 universitats): 

Llatinoamèrica Mediterrània

2 a Mèxic 1 a Croàcia

2 a Xile 4 a Espanya

1 a Argentina 10 a França

1 a Brasil 1 a Israel

1 a Cuba 8 a Itàlia

L’Institut Ramon Llull ha organitzat proves per a la certificació dels coneixe-
ments de llengua catalana i l’obtenció dels certificats oficials corresponents, a 39 
localitats de 13 països diferents entre Llatinoamèrica i la conca mediterrània: 

39 localitats de 13 països

10 a Llatinoamèrica

29 a la mediterrània

Des de l’IRL s’han promogut diverses actuacions adreçades als estudiants de 
fora del domini lingüístic a fi que puguin desplaçar-se als territoris de parla catala-
na amb l’objectiu de completar la seva formació, millorar els seus coneixements i 
fer-hi una immersió lingüística i cultural: són els Campus universitaris i les Estades 
Lingüístiques d’estiu a Barcelona, València, Palma, Girona i Andorra, on participen 
tant estudiants de les universitats mediterrànies com de Llatinoamèrica.

Així mateix, es duen a terme activitats culturals concretes en algunes universi-
tats, de les que cal destacar aquests anys 2016-2018 les següents: 
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2016 Universitat de Zadar

Universitat de Zagreb

Universitat de Bolonya

Universitat de Venècia

Centre Cultural Blanquerna de Madrid

Universitat de l’Havana

Croàcia

Croàcia

Itàlia

Itàlia

Espanya

Cuba

2017
Universitat de Bolonya

Universitat de Verona

Universitat de Nàpols

Universitat de Torí

Universitat de Tolosa

Universitat de Jerusalem

Universitat de l’Havana

Itàlia

Itàlia

Itàlia

Itàlia

França

Israel

Cuba

2018
Universitat de Bolonya

Universitat de Jerusalem

Universitat de l’Havana

Universitat Autònoma de Mèxic

Universitat Catòlica de Xile

Itàlia

Israel

Cuba

Mèxic

Xile

- Àrea de Literatura
L’Àrea de Literatura de l’Institut Ramon Llull es dedica a la traducció i promo-

ció de la literatura catalana, així com a la mobilitat i presència dels seus autors en 
grans esdeveniments culturals en aquest camp, com són els festivals literaris i les 
fires de llibres.

Les accions concretes passen per les convocatòries de línies d’ajut a la traducció 
d’obres literàries, a la seva promoció editorial, a donar suport a la literatura infantil 
i juvenil escrita en català i a ser presents en diversos festivals literaris de prestigi 
arreu del món.

Llatinoamèrica

2016
– Missió d’editors internacionals a Barcelona: 1 llatinoamericà de 9 

(Argentina)

– Subvencions de Promoció: 5’1% a països llatinoamericans

– Presència d’autors en festivals: a Buenos Aires i a Durango.

2017
– Presència a les fires internacionals de Buenos Aires (Argentina) i 

Guadalajara (Mèxic).

– Missió d’editors internacionals a Barcelona: 1 llatinoamericà de 9 (Brasil)

2018
– Presència a Feria Internacional de Buenos Aires (Argentina).

– Jornada literària balear a L’Havana (Cuba)

Mediterrània

2016 – Actes de l’Any Llull a Tunísia, Algèria i Israel

– Subvencions obres literàries: 60% a llengües de la Mediterrània

– Subvencions de Promoció: 67% a països mediterranis

– Presència a la Fira de Bolonya i al Saló del llibre de París

– Missió d’editors internacionals a Barcelona: 3 mediterranis de 9

– Residència de 6 traductors mediterranis de 10
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2017 – Fira Internacional del llibre Infantil i Juvenil de Bolonya: Catalunya, país 

invitat.

– Subvencions obres literàries: 56% a llengües de la Mediterrània

– Subvencions de Promoció: 69,7% a països mediterranis

– Missió d’editors internacionals a Barcelona: 3 mediterranis de 9

– Presència a la Fira internacional de Tessalònica

– Presència a Festivals de Zagreb, Istanbul i Belgrad

– Seminari de traducció literària del català a l’hebreu

– Residència de 3 traductors mediterranis de 6

2018
– Presència als festivals literaris del Caire, Istanbul, Bergamo (Itàlia), 

Belgrad, Prístina (Kossovo), Madrid, Cabudanne (Sardenya), Nicòsia 

(Xipre).

– Seminari de traducció literària del català al turc

– Seminari de traducció literària del català a l’hebreu a Tel·Aviv

– Presència a les fires de Bolonya i Roma.

- Àrea de Creació
L’Àrea de Creació procura la presència d’artistes catalans en els grans esdeve-

niments culturals arreu del món i, pel que fa als organitzats a Llatinoamèrica i als 
països de la conca mediterrània, se’n poden destacar els següents: 

Llatinoamèrica

2016
– Festival Temporada Alta a Argentina, Uruguay i Perú

– Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (Mèxic)

– Festival Ojos de Pescado (Xile)

– Mostra de cinema català a Buenos Aires

2017
– Festival Temporada Alta a Argentina, Uruguay i Perú

– Exposició «Polis» al Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad 

Mextrópoli

– David G. Torres al programa del Museo Universitario del Chopo (Mèxic)

– «Barcelona, ciudad invitada» a la Biennal d’Arquitectura de Buenos Aires

– Bienalsur (Biennal Internacional d’Art Contemporani de Cúcuta, 

Colòmbia).

– Joan Miquel Oliver a la Feria Internacional de Música de Buenos Aires

2018
– Festival Santiago Off (Xile) amb Fira de Tàrrega

– Womad Xile

– Festival Temporada Alta a Argentina, Uruguay i Perú

– Fabià Santcovsky a La Plata (Argentina)

– «Els Castells catalans» al Museo del Jade (Costa Rica)

– Catalunya, «país invitat» al Festival Internacional de Cinema de 

Guadalajara (Mèxic)

– Setmana musical balear a Buenos Aires

Mediterrània

2016 – Albert Serra al Festival de Cannes (França)

– Biennal d’Arquitectura de Venècia: a l’exposició Internacional i al 

Pavelló de Catalunya (Aftermath, Architecture beyond architects)

– Cabaret Catalan al Festival Fiesta des Suds de Marsella

– Focus català a la Zona K de Milano (Itàlia)

– Actes Any llull: París, Bugia, Tunis, Londres, Mèxic, Guadalajara, 

Puebla, Berlín, Bochum, Bamberg, Montpeller, Marsella, Granada, 

Santiago de Compostela, Mòdena, Nàpols, Roma, Oxford, Birmingham, 

leeds, Cork, Bucarest).
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2017 – Downtown Contemporary Arts Festival del Caire (Egipte)

– Programació Off de la Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil de 

Bolonya: Catalunya, país invitat

– Festival documenta (Atenes i Kassel)

– Biennal d’Art de Venècia: Catalonia in Venice: La Venezia che non si 

vede, projecte d’Antoni Abad

– Projecte Paramythades als camps de refugiats de Grècia & Pallassos 

sense fronteres

– Maria del Mar Bonet al Festival de Musique Symphonique d’Eljem 

(Tunis)

– Festival Puppet Theatre de Jerusalem (Israel)

– Short Theatre & Fine Estate de Roma

– Festival de Teatro de figura de Torino (Itàlia)

– Atta Festival · International Arts Festival for children and young 

people d’Istanbul (Turquia)

2018
– Marc Mezquida a l’Òpera d’Alger (Algèria)

– Programació catalana al Teatro Central de Sevilla, al Teatre Alhambra 

de Granada i al Teatro Cánovas de Málaga.

– Festival de Jazz de Casablanca i al Tanjazz de Tànger (Marroc)

– Biennal d’Arquitectura de Venècia: a l’exposició Internacional i al 

Pavelló de Catalunya (RCR. Somni i Natura)

– Jordi Colomer a Manifesta de Palermo (Sicília)

– Festival International de Musique Symphonique d’Eljem (Tunis)

– Festival Mima·Arts de la Marionette Pays de Mirepoix/ Lavelanet 

(França)

– Festival de Rue de ramonville (França)

– Programadors internacionals a Fira B! de Palma

– Thess Puppet Festival de Tessalònica (Grècia)

– Ferstival Atta d’Istanbul

– European Forum of Worldwide Music Festivals

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes 
a la basílica de Santa Maria de Mataró (Maresme)
314-01581/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01581/12 us in-
formo del següent: 

L’any 2013, atès el mal estat de conservació en que es trobaven les pintures mu-
rals de les parets laterals de la capella dels Dolors, el director del Museu-Arxiu de 
l’església va demanar a la Direcció General del Patrimoni Cultural (DGPC) una 
valoració sobre el seu estat de conservació. Des del Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya (CRBMC) es van fer les visites tècniques necessàries i es van 
realitzar uns estudis previs que van permetre redactar l’any 2014 un projecte exe-
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cutiu de conservació-restauració amb el rigor científic necessari i un pressupost de 
la intervenció.

Una vegada reunit el finançament necessari, l’any 2016, l’arquebisbat de Barce-
lona va encarregar la restauració a l’empresa Policromia S.L., especialitzada en res-
tauració de pintura mural. La DGPC va supervisar el projecte i tota l’actuació que 
va durar sis mesos.

L’import de la intervenció va ser de 533.070 €, finançat per l’ajuntament de Mata-
ró, l’arquebisbat de Barcelona i el Departament de Cultura. Aquest últim va atorgar 
l’any 2015, a través de la línia de subvencions de conservació i restauració de béns 
mobles i dels elements artístics dins d’immoble, un ajut de 157.273 €, corresponent 
al 30% de l’import total de la restauració (expedient núm 104181).

Des de la restauració feta l’any 2016, la DGPC ha dut a terme actuacions d’asses-
sorament en conservació preventiva per al projecte d’il·luminació i control ambiental 
de la capella, i també realitza un seguiment periòdic de l’estat de conservació de les 
pintures murals i de tots els béns que composen la capella i la basílica en general, tal 
com es fa habitualment amb els Béns Culturals d’Interès Nacional d’arreu del país.

Des de l’any 2016 no s’ha invertit cap recurs, a compte del pressupost de la 
DGPC, en la Basílica de Santa Maria de Mataró.

Això no obstant, cal indicar que el Departament de Cultura obrirà molt prope-
rament (setembre de 2018) una convocatòria de concessió de subvencions per con-
tribuir econòmicament a l’execució d’obres de consolidació o de restauració d’im-
mobles protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional, a la qual es podrà 
acollir, en concurrència pública, les actuacions que es considerin oportunes en 
aquest monument.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la 
consellera de Cultura de retirar la seva signatura del manifest del 
Grup Koiné
314-01631/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01631/12 us in-
formo del següent: 

La política lingüística del Govern s’articula sempre apostant pel consens social, 
cultural i polític per al foment i normalització de les llengües pròpies del país (ca-
talà i occità, aranès a l’Aran). Per això, sempre es prenen amb respecte les diverses 
opinions o posicionaments de les persones, les entitats i els col·lectius que expressin 
i tinguin la llengua com a valor i instrument d’integració i de cohesió social.

El març de 2016 es presentava el document conegut com a manifest Koiné, que 
va comptar amb l’adhesió de persones de diversos àmbits (acadèmic, universitari, 
cultural o polític) com a aportació al debat sobre el futur del català i l’estatus jurídic 
que podrien tenir les diferents llengües a Catalunya en l’eventualitat d’un nou marc 
polític. El suport de les persones que hi van signar s’entén en el marc d’aquest debat, 
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en l’exercici d’una reflexió sobre les llengües a Catalunya, especialment de la llen-
gua pròpia de Catalunya, en un moment i un context concret.

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors amb coma etílic atesos els darrers cinc anys
314-01705/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01705/12 us in-
formo del següent: 

A continuació es mostra el nombre d’urgències ateses a Catalunya per intoxica-
cions d’alcohol de menors de 18 anys en el període 2015-2017, per regió sanitària.

 Urgències ateses per intoxicacions d’alcohol de menors de 18 anys

 Regió Sanitària Any 2017 Any 2016 Any 2015

Alt Pirineu i Aran 15 23 17

Barcelona 795 791 660

Camp de Tarragona 132 154 136

Catalunya Central 89 75 66

Girona 212 219 215

Lleida 80 83 53

Terres de l’Ebre 36 35 29

Sense especificar 16 9 8

Total general 1.375 1.389 1.184

Atès que el recull d’aquestes dades es va iniciar amb les de l’any 2015, no es 
disposa d’informació relativa als anys 2013 i 2014.

Barcelona, 31 de juliol de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no ha reemplaçat les màquines de mamografia del CAP 
Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i del CAP Rambla, de Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01774/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 314-01774/12 a 
314-01783/12 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assump-
te i, per con-següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El concurs per a l’adquisició dels mamògrafs que substituiran els avariats al CAP 
de Bellaterra de Cornellà i al CAP Rambla de Sant Feliu està adjudicat, en procés 
de recurs i pendent de resolució al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

El nombre de dones afectades per mamografies assistencials és de 1.127 i s’estan 
derivant al Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDPI) de L’Hospitalet de Llobregat 
i a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.

El nombre de dones afectades pel Programa de Cribatge de Mama és d’aproxi-
madament 1.500. Aquestes últimes es realitzaran a la unitat mòbil a Cornellà i a 
l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.

Les proves diagnòstiques mamogràfiques amb caràcter preferent i/o urgent s’han 
derivat al Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDPI) de L’Hospitalet de Llobregat i 
al Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Duran i Reynals.

Ja s’estan programant les 410 proves diagnòstiques mamogràfiques que estaven 
pendents de programar.

El Departament de Salut amb l’objectiu de reduir la llista d’espera per aquestes 
proves, ha obert noves agendes per a la realització de mamografies, ha establert nous 
torns de treballs, i ha destinat nous recursos a les instal·lacions i realitzat noves con-
tractacions de recursos humans.

Actualment, al CAP Bellaterra de Cornella hi ha 3 radiòlegs i Al CAP Rambla 
de Sant Feliu de Llobregat 1 radiòleg.

Diàriament, al CAP Bellaterra de Cornellà es fan 181 proves de radiologia i al 
CAP Rambla de Sant Feliu 115. En cap cas s’ha reduït l’horari de les proves.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a reemplaçar les màquines de mamografia del CAP Bellaterra, 
de Cornellà (Baix Llobregat), i del CAP Rambla, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-01775/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01774/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones 
afectades per la manca de servei de mamografia al CAP Bellaterra, 
de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-01776/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01774/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres on 
s’han derivat les dones que s’havien de fer una mamografia al CAP 
Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01777/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01774/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mamografies de dones de Cornellà, Esplugues de Llobregat i Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) pendents de programació del 
març del 2018 ençà
314-01778/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01774/12.



BOPC 144
10 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 323 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per 
a reduir la llista d’espera per a fer-se una mamografia que s’ha 
creat per la manca d’aquest servei al CAP Bellaterra, de Cornellà 
(Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat)
314-01779/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01774/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
radiòlegs del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat)
314-01780/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01774/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
radiòlegs del CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat)
314-01781/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01774/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves 
de radiologia que es fan diàriament al CAP Bellaterra, de Cornellà 
(Baix Llobregat)
314-01782/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01774/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves 
de radiologia que es fan diàriament al CAP Rambla, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-01783/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01774/12.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions 
temporal i pressupostària per a la finalització de la construcció del 
servei d’urgències i d’un bloc quirúrgic a l’Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona
314-02173/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 13333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió temporal i pressupostària del Departament per a la fina-

lització de la construcció de les noves urgències i nou bloc quirúrgic de l’hospital 
Josep Trueta de Girona?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a avaluar la presència de plom en l’aigua de la xarxa pública de Sucs 
(Segrià)
314-02174/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 13334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Una plataforma de veïnes i veïns de Sucs (una Entitat Municipal Descentralitza-

da de Lleida) han presentat denúncia a Sanitat arran dels resultats d’unes analítiques 
del CSIC que confirmen la presència de plom en alguns punt de la xarxa pública 
d’aigua. És plom que provindria del clavegueram de la ciutat, que no ha estat reno-
vat per la companyia d’aigües ni per l’ajuntament, tot i que la disposició transitòria 
primera del Reial decret 140/2003, del 7 de febrer de 2012, obligava a retirar-lo de 
totes les conduccions d’aigua potable.
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– Quines accions ha desenvolupat o pensa desenvolupar el departament de salut 
al marge de la Paeria de Lleida i Aqualia, per a avaluar l’afectació de la situació i les 
accions necessàries per a resoldre aquest fet denunciat?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que poden passar entre la detecció d’aigua no potable i el tall del 
subministrament en aquell punt
314-02175/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 13335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Una plataforma de veïnes i veïns de Sucs (una Entitat Municipal Descentralitza-

da de Lleida) han presentat denúncia a Sanitat arran dels resultats d’unes analítiques 
del CSIC que confirmen la presència de plom en alguns punt de la xarxa pública 
d’aigua. És plom que provindria del clavegueram de la ciutat, que no ha estat reno-
vat per la companyia d’aigües ni per l’ajuntament, tot i que la disposició transitòria 
primera del Reial decret 140/2003, del 7 de febrer de 2012, obligava a retirar-lo de 
totes les conduccions d’aigua potable.

– Quants dies poden passar, a parer del Departament i amb criteris de Salut Púl-
bica, entre la detecció d’aigua no potable i el tall de l’aigua a aquell punt?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà un estudi de 
la incidència de càncer a Sucs (Segrià)
314-02176/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 13336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Una plataforma de veïnes i veïns de Sucs (una Entitat Municipal Descentralitza-

da de Lleida) han presentat denúncia a Sanitat arran dels resultats d’unes analítiques 
del CSIC que confirmen la presència de plom en alguns punt de la xarxa pública 
d’aigua. És plom que provindria del clavegueram de la ciutat, que no ha estat reno-
vat per la companyia d’aigües ni per l’ajuntament, tot i que la disposició transitòria 
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primera del Reial decret 140/2003, del 7 de febrer de 2012, obligava a retirar-lo de 
totes les conduccions d’aigua potable.

– Pensa el departament de Salut fer un estudi de la incidència del càncer a Sucs?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà anàlisis de 
sang per a saber la mesura en què els habitants de Sucs (Segrià) 
poden estar contaminats per plom
314-02177/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 13337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Una plataforma de veïnes i veïns de Sucs (una Entitat Municipal Descentralitza-

da de Lleida) han presentat denúncia a Sanitat arran dels resultats d’unes analítiques 
del CSIC que confirmen la presència de plom en alguns punt de la xarxa pública 
d’aigua. És plom que provindria del clavegueram de la ciutat, que no ha estat reno-
vat per la companyia d’aigües ni per l’ajuntament, tot i que la disposició transitòria 
primera del Reial decret 140/2003, del 7 de febrer de 2012, obligava a retirar-lo de 
totes les conduccions d’aigua potable.

– Pensa el departament de Salut facilitar analítiques sanguínies als veïns per sa-
ber en quina mesura estan contaminats per plom?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport als 
habitants de Sucs (Segrià) si es confirmés l’afectació en la salut 
per la presència de plom en l’aigua i per la no renovació de les 
infraestructures bàsiques
314-02178/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 13338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Una plataforma de veïnes i veïns de Sucs (una Entitat Municipal Descentralitza-

da de Lleida) han presentat denúncia a Sanitat arran dels resultats d’unes analítiques 
del CSIC que confirmen la presència de plom en alguns punt de la xarxa pública 
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d’aigua. És plom que provindria del clavegueram de la ciutat, que no ha estat reno-
vat per la companyia d’aigües ni per l’ajuntament, tot i que la disposició transitòria 
primera del Reial decret 140/2003, del 7 de febrer de 2012, obligava a retirar-lo de 
totes les conduccions d’aigua potable.

– En el cas que es confirmés que hi ha hagut conseqüències per la salut de la po-
blació per deixadesa en el manteniment d’infraestructures bàsiques, pensa el depar-
tament de Salut de la Generalitat donar suport legal als veïns i veïnes de Sucs davant 
futures reclamacions a qui hauria d’haver fet aquestes inversions?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions 
temporal i pressupostària per a la finalització de la segona fase de 
reformes a les unitats neonatal i de cures intensives pediàtriques de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-02179/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 13339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió temporal i pressupostària del Departament per a executar 

la segona fase pendent de reformes a la unitat neonatal i uci pediàtrica de l’hospital 
Josep Trueta de Girona?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa legal 
en què s’empara l’habilitació de professors del cos de mestres 
de primària per a exercir la docència en l’educació secundària 
obligatòria
314-02180/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada 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 a la Resolució ENS/862/2018 de 25 de abril que habilita el acceso de 
miembros del cuerpo de maestros de primaria a la Educación Secundaria.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿En qué normativa legal se ampara la habilitación de profesores del cuerpo de 
maestros de Primaria para la impartición de docencia en la Educación Secun-daria 
previsto en la Resolució ENS/862/2018 de 25 de abril?

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa legal 
en què s’empara la Resolució del director general de Professorat i 
Personal de Centres Públics, del 7 de maig de 2018, per a l’habilitació 
de funcionaris de carrera del cos de mestres per a impartir les 
especialitats de llengua catalana i literatura, llengua castellana i 
literatura i matemàtiques a primer i segon d’ESO
314-02181/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada 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 a la Resolució de 7 de maig de 2018 por parte del Director Gene-ral 
de Professorat i Personal de Centres Públics que habilita el acceso de mi-embros del 
cuerpo de maestros de primaria a la Educación Secundaria con carácter provisional 
en lugares de trabajo de ciertas especialidades.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué normativa legal se ampara la Resolució de 7 de maig de 2018, del 

Director General de Professorat i Personal de Centres Públics de habilitación de 
funcionarios de carrera del cuerpo de maestros para impartir la docencia en los 
dos primeros cursos de ESO con carácter provisional en lugares de trabajo de las 
especialidades de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i 
Matemàtiques?

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la manca 
de professors d’educació secundària obligatòria acreditats se 
supleixi amb mestres de primària que no ho estan
314-02182/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

La supuesta causa que justificaría el acceso a la docencia en Secundaria de mi-
embros de un cuerpo docente no acreditado para ello es, según se aduce por parte 
de los responsables del Departament d’Ensenyament, la eventualmente previsible 
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carencia de profesores de Secundaria académicamente acreditados en las bolsas de 
trabajo de algunos servicios territoriales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿cómo se puede entender entonces que los que venían a suplir la falta de titula-

dos acreditados, o sea, los profesores de primaria, ocupen plazas de secundaria, sin 
estar acreditados para ello, desplazando a aquellos que si lo están?

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals obliga les direccions dels instituts a reservar places per a 
reconvertir-les perquè hi accedeixin mestres de primària
314-02183/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada 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 la Resolución ENS/862/2018, el Departament d’Ensenyament establecía que 
las plazas reservadas a maestros de Primaria en los institutos de Secundaria se ca-
talogarían como tales por parte de las direcciones de los institutos, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en el decreto de direcciones, el de autonomía de 
centros y el de plantillas. Es decir, que las direcciones de los institutos establecerí-
an, según su criterio, si procedía reconvertir plazas de Secundaria para maestros de 
Primaria, o no. Ahora resulta que se va un paso más allá. En la Resolución sobre 
criterios de plantillas para el curso 2018/19, se dispone que las direcciones de los 
institutos estarán obligadas a reservar dichas plazas, estableciéndose los criterios 
que se deberán seguir y el mínimo de plazas que se deberán reservar según la tipo-
logía de los distintos institutos, siempre estableciendo los mínimos a reservar, nunca 
los máximos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Es que no se fían ni de sus propias direcciones? ¿Por qué las están obligando 

a cometer lo que a todas luces es una ilegalidad?

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en la 
qualitat de l’ensenyament i en la igualtat d’accés a la funció pública 
del fet d’habilitar mestres de primària perquè exerceixin la docència 
en l’educació secundària obligatòria i sobre la discriminació que 
suposa per als professors de secundària
314-02184/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada 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 la Resolución ENS/862/2018, el Departament d’Ensenyament establecía que 
las plazas reservadas a maestros de Primaria en los institutos de Secundaria se ca-
talogarían como tales por parte de las direcciones de los institutos, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en el decreto de direcciones, el de autonomía de 
centros y el de plantillas. Es decir, que las direcciones de los institutos establecerí-
an, según su criterio, si procedía reconvertir plazas de Secundaria para maestros de 
Primaria, o no. Ahora resulta que se va un paso más allá. En la Resolución sobre 
criterios de plantillas para el curso 2018/19, se dispone que las direcciones de los 
institutos estarán obligadas a reservar dichas plazas, estableciéndose los criterios 
que se deberán seguir y el mínimo de plazas que se deberán reservar según la tipo-
logía de los distintos institutos, siempre estableciendo los mínimos a reservar, nunca 
los máximos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha valorado el Departament d’Ensenyament los efectos que esta medida pu-

ede tener sobre la calidad de la enseñanza? Y, en particular, sobre la igualdad en el 
acceso a las funciones públicas, ¿ha valorado la discriminación que es-tablece en 
relación con los profesores de secundaria que si están acreditados para ejercer la do-
cencia, desplazados por los de primaria habilitados?

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions i els 
encàrrecs fets per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la 
recerca del maig del 2016 ençà
314-02185/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
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conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines han estat les gestions i els encàrrecs realitzats pel Govern per a l’elabo-
ració del conveni sectorial de l’àmbit de recerca des del maig del 2016 i fins avui?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions fetes per a aconseguir l’objectiu marcat en la Resolució 
111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els 
parcs científics
314-02186/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines reunions s’han realitzat per aconseguir l’objectiu que marcava la Re-
solució 111/XI? quantes sessions s’han realitzat? qui n’ha format part? en quines 
dates?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de 
les reunions i les sessions fetes per a aconseguir l’objectiu marcat 
en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, 
participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de 
recerca i els parcs científics
314-02187/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins resultats han donat les reunions i sessions que s’han realitzat per acon-
seguir l’objectiu que marcava la Resolució 111/XI?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no s’ha assolit l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre 
els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i 
informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
314-02188/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Per què no s’ha assolit l’objectiu?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de 
compliment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de 
transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna 
dels centres de recerca i els parcs científics
314-02189/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la voluntat del Govern, actualment, en relació al compliment d’aques-
ta resolució?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
dels mecanismes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la 
recerca
314-02190/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
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representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Posarà en marxa, de nou, els mecanismes per tal d’elaborar el convenir secto-
rial en l’àmbit de recerca? Si la resposta és negativa, per quins motius? Si la resposta 
és positiva, quines seran les següents passes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conversió de 
l’Institut Català de Finances en un banc públic
314-02191/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 13412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

En relación al anuncio de conversión del Institut Català de Finances (ICF) en un 
banco público.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la conversión del ICF en un banco 

público?
– ¿Cuál es el plan del Govern en cuanto a los pasos a dar y los plazos previstos 

para dicha conversión?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2018 
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini efectiu 
de pagament a proveïdors en el període 2013-2017 i en el primer 
semestre del 2018
314-02192/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 13413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
–¿Cuál ha sido el plazo efectivo de pago a proveedores por parte de la Generali-

tat en los ejercicios 2013 a 2017, ambos incluidos? Se solicita la información desglo-
sada por cada uno de los ejercicios.

– ¿Cuál ha sido el plazo efectivo de pago a proveedores por parte de la Genera-
litat en el primer semestre de 2018?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2018 
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la 
retribució del president de la Generalitat
314-02193/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 13436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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.

Segons ha transcendit als mitjans de comunicació, la retribució del president de 
la Generalitat s’ha incrementat respecte la retribució que percebia l’anterior presi-
dent. L’increment retributiu és fruit de la recuperació d’una paga extra.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– És cert que la retribució anual bruta de l’actual president de la Generalitat s’ha 

incrementat respecte la retribució que percebia l’anterior president?
– Quins motius han portat al Govern a recuperar una paga extraordinària en la 

retribució anual bruta dels membres del Govern?
– Considera el Govern justificat la recuperació de la paga extraordinària als 

membres del consell executiu quan encara els personal de l’administració pública 
de la Generalitat no han percebut la totalitat dels imports detret durant els any 2013 
i 2014 de les seves pagues extraordinàries?

– Considera el Govern que el president de la Generalitat no rep una retribució 
adient a les seves responsabilitat i per aquest motiu necessita incrementar-ne el sa-
lari?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el comunicat del 
comitè d’empresa de TV3 amb relació a la politització dels mitjans de 
comunicació públics de la Generalitat
314-02194/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 13437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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: 
– Quin és el capteniment del Govern envers el comunicat del comitè d’empresa 

de TV3 en el que posa de manifest la politització dels mitjans públics de la Gene-
ralitat?

– Quina opinió li mereix que el comitè d’empresa de TV3 denunciï que existeix 
una «guerra per la CCMA entre els partits del Govern»?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost 
d’adjudicació, el cost final i els resultats de les campanyes de 
publicitat institucional del 2012 ençà
314-02195/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 13472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les campanyes de publicitat institucional que ha adjudicat la Gene-

ralitat des de l’any 2012 fins al 2017, ambdós inclosos, i les adjudicades l’any 2018 
fins la resposta a aquesta pregunta: 

– Cost inicial d’adjudicació de cadascuna de les campanyes, indicant el numero 
d’expedient, el nom de l’adjudicatari i els mitjans de comunicació utilitzats.

– Cost final executat de cadascuna de les campanyes.
– Informe de valoració dels resultats i avaluació de la consecució dels objectius 

de cadascuna de les campanyes.

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional no ha valorat i 
aprovat totes les campanyes de publicitat de la Generalitat
314-02196/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 13473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les campanyes de publicitat institucional que ha adjudicat la Gene-

ralitat: 
- Motiu pel qual no totes les campanyes de publicitat institucional adjudicades 

per la Generalitat han estat sotmeses a la valoració i aprovació de la Comissió As-
sessora sobre la Publicitat Institucional.

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
establir el volum d’inversió en els mitjans de comunicació
314-02197/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 13474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les inversions que realitza la Generalitat en els diferents mitjans de 

comunicació: 
– Quin són els criteris utilitzats en cadascun dels suports per establir el volum 

d’inversió que es realitza als mitjans?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional no va valorar i 
aprovar la campanya de publicitat institucional sobre el referèndum 
de l’1 d’octubre
314-02198/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 13475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la campanya de publicitat institucional sobre el referèndum il·legal 

de l’1-O, encarregada i realitzada per la Generalitat i que es va emetre als mitjans 
de comunicació durant el mes de setembre de 2017: 

– Quin és el motiu pel qual aquesta campanya no ha estat sotmesa a la valora-
ció i aprovació per part de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional?

– Atès que la campanya no va complir amb la normativa establerta per la pròpia 
Generalitat sobre la publicitat institucional, ¿quin va ser el procediment d’aprovació, 
autorització, realització i contractació d’aquesta campanya?

– Quin és el motiu pel qual aquesta campanya no apareix en la relació dels con-
cursos adjudicats per a la contractació de la creativitat i la producció de les cam-
panyes de la Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional de 
2017?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
determinar quins mitjans digitals poden rebre una subvenció de la 
Generalitat i la quantitat que s’atorga
314-02199/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 13476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les subvencions que atorga la Generalitat als diferents portals digi-

tals d’informació: 
– Quin són els criteris utilitzats per determinar quins mitjans digitals poden re-

bre una subvenció per part de la Generalitat i la quantitat atorgada?

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
menors estrangers no acompanyats que dormen a les oficines 
administratives de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de Barcelona
314-02200/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Es denuncia que hi ha un grup de menors estrangers no acompanyats dormint a 
les oficines administratives de la DGAIA a Barcelona, entre la ludoteca i la sala de 
visites.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Govern si hi ha menors estrangers no acompanyats dormint a 

les oficines administratives de la DGAIA a Barcelona, a l’espera de tenir plaça en 
un centre d’acollida?

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
hi ha menors estrangers no acompanyats que dormen a les oficines 
administratives de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de Barcelona
314-02201/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Es denuncia que hi ha un grup de menors estrangers no acompanyats dormint a 
les oficines administratives de la DGAIA a Barcelona, entre la ludoteca i la sala de 
visites.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu hi ha menors estrangers no acompanyats dormint a les oficines 

administratives de la DGAIA a Barcelona?

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com 
han arribat els menors estrangers no acompanyats a les oficines 
administratives de la Direcció General de l’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de Barcelona
314-02202/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Es denuncia que hi ha un grup de menors estrangers no acompanyats dormint a 
les oficines administratives de la DGAIA a Barcelona, entre la ludoteca i la sala de 
visites.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Com han arribat els menors estrangers no acompanyats a les oficines adminis-

tratives de la DGAIA a Barcelona? Qui els ha portat? Se’ls ha informat dels motius 
pels quals estan allà?

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions en 
què dormen els menors no acompanyats presents a les oficines 
administratives de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de Barcelona
314-02203/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Es denuncia que hi ha un grup de menors estrangers no acompanyats dormint a 
les oficines administratives de la DGAIA a Barcelona, entre la ludoteca i la sala de 
visites.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quines condicions estan dormint els menors no acompanyats a les oficines 

administratives de la DGAIA a Barcelona? Estan acompanyats en tot moment per 
professionals que vetllen pels seus drets?

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
per a proveir d’un allotjament adequat els menors estrangers 
no acompanyats que dormen a les oficines administratives de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
314-02204/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Es denuncia que hi ha un grup de menors estrangers no acompanyats dormint a 
les oficines administratives de la DGAIA a Barcelona, entre la ludoteca i la sala de 
visites.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions està duent a terme el Govern per solucionar aquesta situació i 

proveir un allotjament adequat a aquests menors? Quan té previst el Govern traslla-
dar a aquests menors a un centre d’acollida?

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que fa que 
un grup de menors estrangers no acompanyats dorm a les oficines 
administratives de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de Barcelona, el nombre de vegades que s’ha donat 
aquest cas i el temps que se sol tardar a oferir-los una plaça en un 
centre
314-02205/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Es denuncia que hi ha un grup de menors estrangers no acompanyats dormint a les 
oficines administratives de la DGAIA a Barcelona, entre la ludoteca i la sala de visites.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants dies porten dormint els menors estrangers no acompanyats a les ofi-

cines administratives de la DGAIA a Barcelona? És la primera vegada que menors 
estrangers no acompanyats dormen a les oficines administratives de la DGAIA a 
Barcelona? En cas negatiu, quantes vegades ha passat i amb quants menors? Quants 
dies han hagut de passar els menors abans de tenir una plaça residencia en un centre?

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a evitar que es tornin a repetir situacions com la dels 
menors estrangers no acompanyats que han hagut de dormir en 
dependències administratives
314-02206/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

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

Es denuncia que hi ha un grup de menors estrangers no acompanyats dormint a les 
oficines administratives de la DGAIA a Barcelona, entre la ludoteca i la sala de visites.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previst el Govern dur a terme per evitar que es tornin a repe-

tir situacions com aquesta i com d’altres que han passat en els darrers mesos on els 
menors no acompanyats han hagut de dormir a la ciutat de la justícia?

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2018
Beatriz Silva Gallardo, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
l’augment de sou del president de la Generalitat
314-02207/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al aumento de sueldo de un 5,2% que se ha aplicado el Sr. Torra 

como President, habida cuenta que el aumento aplicado a los empleados públicos ha 
sido de un 1,75%, y que los ingresos del Sr. Torra pasan a ser un 81% superiores a 
los del Presidente del Gobierno de España.

– ¿Cuáles son los motivos por los que el Sr. Torra se ha aumentado el sueldo en 
un 5,2%?

– ¿Cree el Govern que este aumento es razonable dada la política de aumento de 
salarios de los empleados públicos que ha desarrollado los últimos años, incluido 
este?

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura 
organitzativa de l’àrea dirigida per Lluís Puig i Gordi com a director 
del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit 
internacional del Departament de Cultura
314-02208/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 13518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, 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 relación al nombramiento de Lluís Puig i Gordi como director del Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del De-parta-
ment de Cultura.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la estructura organizativa del área que dirige el Sr. Lluís Puig i Gordi 

como director del Programa para el desarrollo de proyectos culturales de ám-bito 
internacional del Departamento de Cultura?

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal, 
càrrecs, funcions i retribucions de l’àrea del Programa per al 
desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del 
Departament de Cultura
314-02209/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 13521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, 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 relación al nombramiento de Lluís Puig i Gordi como director del Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del De-parta-
ment de Cultura.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el personal, cargos, funciones y retribuciones que conforman el área o 

están implicados en el desarrollo del Programa para el desarrollo de proyectos cul-
turales de ámbito internacional del Departamento de Cultura?

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
econòmica del Programa per al desenvolupament de projectes 
culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
314-02210/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 13523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, 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 relación al nombramiento de Lluís Puig i Gordi como director del Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del De-parta-
ment de Cultura.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
- ¿Cuál es la dotación económica con la que cuenta el Programa para el desar-

ro-llo de proyectos culturales de ámbito internacional del Departamento de Cultura? 
Desglosadas por conceptos y partidas presupuestarias que irán a cargo del programa.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades i previstes per a gestionar el problema d’acreció crònica 
de la platja de Sa Riera a Begur (Baix Empordà)
314-02211/12

FORMULACIÓ: DAVID BERTRAN ROMÁN, DEL GP CS

Reg. 13541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
David Bertran Román, 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.

La platja de Sa Riera, a la localitat de Begur, pateix d’un problema d’acreció 
crònic, és a dir, que les entrades de sorra és queden de forma permanent al seu fons 
marí o a la pròpia platja i aquesta sorra va acumulant-s’hi. Segons un estudi de la Fa-
cultat de Geologia Marina de la UB, aquesta xifra gira al voltant dels 3.000 metres 
cúbics anuals. Tota aquesta acreció, després de 40 anys, podria provocar la pèrdua 
de la que va ser una representativa cala de la Costa Brava i ara ja ha esdevingut un 
sorral similar al de les platges del sud de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres i pensa prendre el Govern per a gestionar aquesta pro-

blemàtica que té conseqüències per al territori i per al medi ambient?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2018
David Bertran Román, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificats emesos o renovats per l’Agència Catalana de Certificació 
CatCert entre els anys 2014 i 2017
314-02212/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 13542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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.

La Agencia Catalana de Certificació (CATCERT) es un organismo autónomo 
creado en 2002, integrado en 2013 dentro del Consorci AOC que actúa como autori-
dad de certificación, para las personas tanto físicas como jurídicas, emitiendo certi-
ficados digitales (en formato físico o software) necesarios para la identificación digi-
tal, firma de documentos y realización de trámites telemáticos con garantía jurídica.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
- El número de certificados emitidos o renovados por el CATCERT entre los 

años 2014 y 2017, desglosados por el tipo de certificado según corresponda a ciu-
dadanos, empleados públicos, de sello electrónico, de aplicación o de dispositivo.

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2018 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus 
de vehicles operatius a 31 de març de 2017 per cada lot territorial del 
conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
314-02213/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 13543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
- Número y tipo (SVA, SVB, VIR, Helicópteros) de vehículos que estaban ope-

rativos a 31 de marzo de 2017 por cada uno de los lotes territoriales en que está dis-
tribuido el convenio de Transporte Sanitario Integral de Cataluña, discriminando 
las unidades del Plan Integral de Urgencias de Cataluña (PIUC) añadidas estacio-
nalmente.

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus 
de vehicles operatius a 31 d’agost de 2017 per cada lot territorial del 
conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
314-02214/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 13544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
- Número y tipo (SVA, SVB, VIR, Helicópteros) de vehículos que estaban ope-

rativos a 31 de agosto de 2017 por cada uno de los lotes territoriales en que está dis-
tribuido el convenio de Transporte Sanitario Integral de Cataluña, discriminando 
las unidades del Plan Integral de Urgencias de Cataluña (PIUC) añadidas estacio-
nalmente.

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus 
de vehicles operatius a 31 de març de 2018 per cada lot territorial del 
conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
314-02215/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 13545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
- Número y tipo (SVA, SVB, VIR, Helicópteros) de vehículos que estaban ope-

rativos a 31 de marzo de 2018 por cada uno de los lotes territoriales en que está dis-
tribuido el convenio de Transporte Sanitario Integral de Cataluña, discriminando 
las unidades del Plan Integral de Urgencias de Cataluña (PIUC) añadidas estacio-
nalmente.

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus 
de vehicles operatius a 31 d’agost de 2018 per cada lot territorial del 
conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
314-02216/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 13546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
- Número y tipo (SVA, SVB, VIR, Helicópteros) de vehículos que estaban opera-

tivos a 31 de agosto de 2018 por cada uno de los lotes territoriales en que está distri-
buido el convenio de Transporte Sanitario Integral de Cataluña, discriminando las 
unidades del Plan Integral de Urgencias de Cataluña (PIUC) que se puedan añadir 
estacionalmente.

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets per 
donar compliment a la Llei 11/2014, dels drets de les persones LGTBI
314-02217/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 13547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quins estudis s’han fet per donar compliment a l’article 16.3.e de la Llei 

11/2014, dels drets de les persones LGTBI?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recerques fetes 
per donar compliment a la Llei 11/2014, dels drets de les persones 
LGTBI
314-02218/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 13548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quines recerques s’han fet per donar compliment a l’article 16.3.e de la llei 

11/2014, dels drets de les persones LGTBI?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques 
sanitàries específiques desenvolupades per donar compliment a la 
Llei 11/2014, dels drets de les persones LGTBI
314-02219/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 13549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– ¿Quines polítiques sanitàries específiques s’han desenvolupat per donar com-
pliment a l’article 16.3.e de la llei 11/2014, dels drets de les persones LGTBI?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per 
a la realització d’una intervenció de reassignació sexual
314-02220/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 13550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
- ¿Quina és la llista d’espera actual per a la realització d’una intervenció per a 

reassignació sexual i quin és el temps mig d’espera per a aquestes intervencions qui-
rúrgiques? Es demana la informació desglossada per vaginoplàsties, faloplàsties i 
metaidoplàsties.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre anual 
d’intervencions de reassignació sexual al sistema sanitari públic
314-02221/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 13551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
- ¿Quantes intervencions de reassignació sexual realitza anualment el sistema 

sanitari públic a Catalunya? Es demana la informació desglossada anualment dels 
últims 5 anys i per tipus d’intervenció (vaginoplàstia, faloplàstia i metaidoplàstia).

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat 
organitzativa del Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona per a 
acollir menors immigrants
314-02222/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 13553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Govern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores rescatados por los barcos Aquarius 
y Open Arms en el Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en au-
mento las previsibles situaciones de tensión que pueden derivar en enfrentamientos 
o altercados entre los menores acogidos. Unas situaciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de  menores 
y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso educa-
tivo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profeso-
rado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué capacidad organizativa está prevista en el Complex Educatiu de La La-

boral de Tarragona para alojar a estos menores inmigrantes?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’incidents o enfrontaments entre menors acollits
314-02223/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 13554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Govern de la Generalitat 
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ha anunciado la acogida de un grupo de menores rescatados por los barcos Aquarius 
y Open Arms en el Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en au-
mento las previsibles situaciones de tensión que pueden derivar en enfrentamientos 
o altercados entre los menores acogidos. Unas situaciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de  menores 
y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso educa-
tivo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profeso-
rado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos incidentes o enfrentamientos entre los menores acogidos se han pro-

ducido hasta la fecha?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de gravetat 
dels incidents o enfrontaments entre menors acollits
314-02224/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 13555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Govern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores rescatados por los barcos Aquarius 
y Open Arms en el Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en au-
mento las previsibles situaciones de tensión que pueden derivar en enfrentamientos 
o altercados entre los menores acogidos. Unas situaciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de  menores 
y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso educa-
tivo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profeso-
rado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué nivel de gravedad han tenido los incidentes producidos hasta ahora?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disposició de 
personal adequat per a gestionar l’acolliment temporal de menors 
immigrants al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona
314-02225/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 13556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Govern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores rescatados por los barcos Aquarius 
y Open Arms en el Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en au-
mento las previsibles situaciones de tensión que pueden derivar en enfrentamientos 
o altercados entre los menores acogidos. Unas situaciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de  menores 
y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso educa-
tivo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profeso-
rado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han dispuesto personal adecuado, como de seguridad, servicios sociales o 

intérpretes para gestionar este alojamiento temporal?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de 
trasllat dels menors immigrants acollits al Complex Educatiu de la 
Laboral de Tarragona a altres espais abans que comenci el curs 
escolar
314-02226/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 13557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Govern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores rescatados por los barcos Aquarius 
y Open Arms en el Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en au-
mento las previsibles situaciones de tensión que pueden derivar en enfrentamientos 
o altercados entre los menores acogidos. Unas situaciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de  menores 
y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso educa-
tivo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profeso-
rado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe una planificación para trasladar a estos menores a otro espacio antes de 

que empiece el curso escolar? Si es así, ¿en qué lugar?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de 
l’ús ordinari de les instal·lacions del Complex Educatiu de la Laboral 
de Tarragona amb la presència de menors immigrants
314-02227/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 13558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

Fascicle novè
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En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Govern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores rescatados por los barcos Aquarius 
y Open Arms en el Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en au-
mento las previsibles situaciones de tensión que pueden derivar en enfrentamientos 
o altercados entre los menores acogidos. Unas situaciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de  menores 
y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso educa-
tivo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profeso-
rado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Cuando empiece el curso en septiembre, ¿cómo tienen pensado compatibilizar 

el uso ordinario de las instalaciones con la presencia y atención necesaria a los me-
nores inmigrantes?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de 
l’acollida de menors immigrants al Complex Educatiu de la Laboral 
de Tarragona en les obres urgents de millora previstes per al 2018
314-02228/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 13559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Govern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores rescatados por los barcos Aquarius 
y Open Arms en el Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en au-
mento las previsibles situaciones de tensión que pueden derivar en enfrentamientos 
o altercados entre los menores acogidos. Unas situaciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de  menores 
y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso educa-
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tivo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profeso-
rado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo ha afectado esta situación a las obras urgentes de mejora de las depen-

dencias del Complex Educatiu previstas para este 2018?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018 
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el president de la Generalitat va difondre per mitjà de Twitter 
el lloc on es trobava sopant el 28 de juliol de 2018 el jutge Pablo 
Llarena
314-02229/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al tweet reproducido por el Sr. Torra la noche del 28 de julio de 2018, 

en el que señalaba el preciso lugar en el que se encontraba cenando el juez Pablo 
Llarena, en un momento en el que era evidente no estaba ejerciendo sus funciones 
como juez, y que provocó que un grupo de radicales acudiera a dicho restaurante a 
acosarlo e increparlo.

– ¿Cuál es el motivo por el que el Sr. Torra difundió información sobre el lugar 
en el que se encontraba personalmente el juez Pablo Llarena?

– ¿Qué medidas piensa tomar el Govern para evitar los señalamientos personales 
a través de las redes sociales y los medios de comunicación?

– ¿Qué medidas tiene pensado tomar el Govern contra los radicales que acosaron 
e increparon al juez Llarena y sus acompañantes?

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència 
estatutària exercida per diversos membres de la cúpula del Cos de 
Mossos d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats Units 
d’Amèrica
314-02230/12

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 13608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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Según informaciones públicas, diversos miembros de la cúpula de máxima res-
ponsabilidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra realizaron un viaje institucional a 
Estados Unidos.

– ¿Qué competencia estatutaria estaban ejerciendo dichos miembros del cuerpo 
en el extranjero?

Palacio del Parlamento, 13 de agosto de 2018 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació 
als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat espanyol del viatge 
institucional als Estats Units d’Amèrica de diversos membres de la 
cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02231/12

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 13609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Según informaciones públicas, diversos miembros de la cúpula de máxima res-

ponsabilidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra realizaron un viaje institucional a 
Estados Unidos.

– ¿Teniendo en cuenta que la actuación de los responsables de Mossos d’Esqua-
dra se iba a llevar a cabo en el extranjero se comunicó la realización de dicho viaje 
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?

Palacio del Parlamento, 13 de agosto de 2018 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració 
competencial de l’actuació de diversos membres de la cúpula del 
Cos de Mossos d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats 
Units d’Amèrica
314-02232/12

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 13610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Según informaciones públicas, diversos miembros de la cúpula de máxima res-

ponsabilidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra realizaron un viaje institucional a 
Estados Unidos.
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– ¿Por qué se consideró procedente y ajustado a derecho realizar una actuación 
de una policía autonómica en el extranjero en vez de requerir la cooperación de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?

Palacio del Parlamento, 13 de agosto de 2018 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat a la 
Comissió de Matèries Secretes i Reservades del Parlament de 
l’actuació de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos 
d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats Units d’Amèrica
314-02233/12

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 13611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Según informaciones públicas, diversos miembros de la cúpula de máxima res-

ponsabilidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra realizaron un viaje institucional a 
Estados Unidos.

– ¿Se ha dado traslado a la comisión de materias secretas y reservadas del Par-
lamento de Cataluña sobre esta actuación?

Palacio del Parlamento, 13 de agosto de 2018 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització del 
viatge institucional als Estats Units d’Amèrica de diversos membres 
de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02234/12

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 13612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Según informaciones públicas, diversos miembros de la cúpula de máxima res-

ponsabilidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra realizaron un viaje institucional a 
Estados Unidos.

– ¿Quién autorizó dicho viaje dentro del cuerpo de Mossos d’Esquadra?
– ¿Con qué organismos o administraciones públicas de Estados Unidos se man-

tuvo contactos o se colaboró?

Palacio del Parlamento, 13 de agosto de 2018 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les 
administracions públiques dels Estats Units d’Amèrica de la falta de 
competències de la policia autonòmica
314-02235/12

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 13613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Según informaciones públicas, diversos miembros de la cúpula de máxima res-

ponsabilidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra realizaron un viaje institucional a 
Estados Unidos.

– ¿Se informó a dichos organismo o administraciones públicas americanas de la 
falta de competencias de la policía autonómica en actuaciones que excedan del lí-
mite territorial de la comunidad autónoma de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 13 de agosto de 2018 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada a les autoritats d’immigració dels Estats Units d’Amèrica
314-02236/12

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 13614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Según informaciones públicas, diversos miembros de la cúpula de máxima res-

ponsabilidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra realizaron un viaje institucional a 
Estados Unidos.

– ¿Qué propósito del viaje se informó a las autoridades de inmigración de Esta-
dos Unidos?

Palacio del Parlamento, 13 de agosto de 2018 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ordre del 
president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d’autorització de 
desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
314-02237/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 13618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Sr. Torra ordena a Ports de la Generalitat de Catalunya que autorice 

el desembarco del Aquarius «per poder desembarcar les persones rescatades amb 
totes les garanties» si según el propio secretario de igualdad, migraciones y ciuda-
danía de su propio gobierno los centros de acogida de menores gestionados por la 
propia Generalitat de Cataluña están y estaban saturados antes de la orden del Sr. 
Torra?

– ¿Adoptó dicha decisión el Sr. Torra a sabiendas de la imposibilidad de la ad-
ministración que de él depende de dar acogida efectiva a las personas a bordo del 
Aquarius?

– ¿Le parece al Sr. Torra que no poder acoger siquiera a los menores acompaña-
dos a bordo del Aquarius es «ofrecer todas las garantías» a personas que sí están 
sufriendo una crisis humanitaria?

– ¿Consideraba el Sr. Torra que era más importante anunciar dicha orden que 
garantizar que la administración que de él depende está bien gestionada y en condi-
ciones de poder ofrecer en las más mínimas condiciones una acogida digna?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència de 
la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones 
rescatades pel vaixell Aquarius
314-02238/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 13619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta que la situación del Aquarius requería del ejercicio de com-

petencias estatales y actuación conjunta en el marco de la Unión Europea como de-
muestra el acuerdo liderado por Francia y Malta y en el que participan otros cuatro 
estados miembros, entre ellos, España ¿En base a qué competencia autonómica dio 
el Sr. Torra la orden de autorizar el desembarco del Aquarius?

– Si el Sr. Torra sabe que en su función de Presidente de la Generalitat no tiene 
competencia alguna en materia de fronteras o de estatuto de entrada y residencia 
de migrantes ¿Le parece ético al Sr. Torra dar la falsa impresión de tenerlas con un 
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anuncio carente de viabilidad alguna en lo que es una auténtica situación de crisis 
humanitaria?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses 
perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les 
persones que exhibeixin simbologia de qualsevol mena al mobiliari 
urbà o a l’espai públic
314-02239/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quines ordres han estat emeses per part de la Conselleria d’Interior o de qual-

sevol dels organismes que en depenen, per tal que els agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra procedeixin a identificar a qualsevol persona o persones que, individual-
ment o col·lectiva, facin ús de mobiliari urbà o de qualsevol àmbit de l’espai públic 
per a exhibir simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciuta-
dans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses 
perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les 
persones que exhibeixin simbologia separatista a prop de les vies de 
comunicació
314-02240/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
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sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quines ordres han estat emeses per part de la Conselleria d’Interior o de qual-

sevol dels organismes que en depenen, per tal que els agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra procedeixin a identificar a qualsevol persona o persones que, individualment 
o col·lectiva, col·loquin i/o exhibeixin simbologia de caràcter separatista a prop de 
les principals vies de comunicació de Catalunya, com ara autopistes i autovies, les 
quals poden representar un risc cert per a la seguretat dels usuaris d’aquestes vies?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per 
haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol 
mena
314-02241/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones han estat identificades per part dels agents del Cos de Mos-

sos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver fet servir el mobi-
liari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic per a exhibir simbologia de qualsevol 
mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per 
haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol 
mena de manera individual sense formar part d’un grup
314-02242/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones que hagin estat identificades per part dels agents del Cos 

de Mossos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver fet servir 
el mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic per a exhibir simbologia de 
qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o 
física, ho feien individualment, sense integració en un grup o participació directa 
d’altres persones?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per 
haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol 
mena que formaven part d’un grup
314-02243/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– ¿Quantes persones que hagin estat identificades per part dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver fet servir el 
mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic per a exhibir simbologia de qual-
sevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física, 
ho feien en grup o amb participació directa d’altres persones?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per 
haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
314-02244/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones han estat identificades per part dels agents del Cos de Mos-

sos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver retirat i/o intentat 
retirar del mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic qualsevol tipus de 
simbologia que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per 
haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena  
de manera individual sense formar part d’un grup
314-02245/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
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sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones que hagin estat identificades per part dels agents del Cos 

de Mossos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver retirat i/o 
intentat retirar del mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic qualsevol ti-
pus de simbologia que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, ja sigui verbalment 
o física, ho feien individualment, sense integració en un grup o participació directa 
d’altres persones?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per 
haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena  
que formaven part d’un grup
314-02246/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones que hagin estat identificades per part dels agents del Cos 

de Mossos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver retirat i/o 
intentat retirar del mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic qualsevol ti-
pus de simbologia que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o 
física, ho feien en grup o amb participació directa d’altres persones?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
diligències d.identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de 
qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els 
òrgans judicials corresponents
314-02247/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes de les diligències practicades per part d’agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per a identificar a persones que 
hagin fet servir el mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física, s’han tramitat com a denúncies davant de fiscalia o de l’òrgan 
judicial que correspongui?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones denunciades, un cop identificades, per haver fet servir el 
mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
314-02248/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– ¿Quantes persones han estat denunciades davant de fiscalia o del corresponent 
òrgan judicial, un cop identificades per haver fet ús del mobiliari urbà i/o de qualse-
vol àmbit de l’espai públic per a exhibir simbologia de qualsevol mena que enfronti 
o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia 
de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via 
administrativa
314-02249/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes de les diligències practicades per part d’agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per a identificar a persones que 
hagin fet servir el mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física, s’han tramitat per via administrativa al marge de l’òrgan judi-
cial que pugui ser-ne competent?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones sancionades administrativament, un cop identificades, per 
haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol 
mena
314-02250/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿A quantes persones se’ls ha obert expedient sancionador en l’àmbit adminis-

tratiu un cop identificades per haver fet ús del mobiliari urbà i/o de qualsevol àmbit 
de l’espai públic per a exhibir simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui 
enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena 
que s’han tramitat com a denúncies davant els òrgans judicials 
corresponents
314-02251/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes de les diligències practicades per part d’agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per a identificar a persones que 
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hagin retirat o intentat retirar del mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic 
simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física, s’han tramitat com a denúncies davant de fiscalia o de l’òrgan 
judicial que correspongui?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones denunciades, un cop identificades, per haver retirat del 
mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
314-02252/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones han estat denunciades davant de fiscalia o del corresponent 

òrgan judicial, un cop identificades per haver retirat o intentat retirar del mobiliari 
urbà i/o de qualsevol àmbit de l’espai públic simbologia de qualsevol mena que en-
fronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que 
s’han tramitat com a denúncies per via administrativa
314-02253/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
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ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes de les diligències practicades per part d’agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per a identificar a persones que 
hagin retirat o intentat retirar del mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic 
simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física, s’han tramitat per via administrativa al marge de l’òrgan judi-
cial que pugui ser-ne competent?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones sancionades administrativament, un cop identificades, per 
haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
314-02254/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿A quantes persones se’ls ha obert expedient sancionador en l’àmbit adminis-

tratiu un cop identificades per haver retirat o intentat retirar del mobiliari urbà i/o de 
qualsevol àmbit de l’espai públic simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui 
enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió a l’ordre 
del dia de les reunions de les juntes de seguretat locals de l’estudi 
de mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà 
per a la simbologia de qualsevol mena
314-02255/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿S’ha inclòs en l’ordre del dia de les Juntes locals de Seguretat celebrades arreu 

de Catalunya des de la constitució de l’actual Govern de la Generalitat, l’estudi de 
mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari i partidista del mobiliari urbà i/o de 
l’espai públic amb simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als 
ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de les 
juntes de seguretat locals on, sense figurar a l’ordre del dia, s’han 
estudiat mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari 
urbà per a la simbologia de qualsevol mena
314-02256/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿En quines d’aquestes reunions de les Juntes locals de Seguretat celebrades 

arreu de Catalunya des de la constitució de l’actual Govern de la Generalitat, en-
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cara que no hagi figurat a l’ordre del dia de la reunió l’estudi de mesures concretes 
que impedeixin l’ús arbitrari i partidista del mobiliari urbà i/o de l’espai públic amb 
simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física, el conseller d’Interior o, si fos cas, el seu representant a la reu-
nió, ha volgut posar damunt la taula aquesta qüestió que està afectant greument la 
convivència pacífica en bona part de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-
se amb les plataformes SOS Costa Brava i Salvem l’Empordà sobre el 
projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02257/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Un dels casos d’estudi de les diverses agressions al litoral de la Costa Brava de la 

plataforma SOS Costa Brava i coordinat per la IAEDEN-Salvem l’Empordà és una 
urbanització a Llançà que s’anomena Roses-2. Aquest projecte urbanístic està basat 
en un planejament inicial de fa més de 30 anys i que actualment no té sentit des d’un 
punt de vista ambiental i de model territorial.

Aquest projecte pretén construir 40 cases entre primera línia de mar i el Parc 
Natural de Cap de Creus.

Malgrat es considera sòl urbà es tracta d’un terreny forestal i per tant aquest es-
pai ha d’estar subjecte a la Llei forestal. Alhora la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
no permet construir en pendents superiors al 20% de desnivell, i gairebé tot l’àm-
bit d’actuació urbanística presenta pendents superior a aquesta xifra. L’àmbit està 
travessat per un rec i cal estudiar amb deteniment la inundabilitat d’aquest sistema 
hídric.

Cal tenir en compte l’afectació negativa d’aquest projecte al Parc Natural de Cap 
de Creus que està tocant aquest àmbit d’actuació. El Rec d’en Feliu és un connector 
biològic d’interès pel Parc perquè és de les poques zones forestals litorals que que-
den en aquest àmbit del Parc i alhora perquè el bosc de ribera fa de connexió eco-
lògica d’interès per la fauna de l’espai protegit. A més el projecte de Roses-2 afecta 
al Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà ja que un tram dels carrers d’accés 
de la part marítima trepitja, literalment, el camí de ronda.

Davant aquest fets: 
– Té previst la Generalitat una reunió amb les Plataformes SOS Costa Brava i 

Salvem l’Empordà?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP



BOPC 144
10 de setembre de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 372

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte 
urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02258/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Un dels casos d’estudi de les diverses agressions al litoral de la Costa Brava de la 

plataforma SOS Costa Brava i coordinat per la IAEDEN-Salvem l’Empordà és una 
urbanització a Llançà que s’anomena Roses-2. Aquest projecte urbanístic està basat 
en un planejament inicial de fa més de 30 anys i que actualment no té sentit des d’un 
punt de vista ambiental i de model territorial.

Aquest projecte pretén construir 40 cases entre primera línia de mar i el Parc 
Natural de Cap de Creus.

Malgrat es considera sòl urbà es tracta d’un terreny forestal i per tant aquest es-
pai ha d’estar subjecte a la Llei forestal. Alhora la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
no permet construir en pendents superiors al 20% de desnivell, i gairebé tot l’àm-
bit d’actuació urbanística presenta pendents superior a aquesta xifra. L’àmbit està 
travessat per un rec i cal estudiar amb deteniment la inundabilitat d’aquest sistema 
hídric.

Cal tenir en compte l’afectació negativa d’aquest projecte al Parc Natural de Cap 
de Creus que està tocant aquest àmbit d’actuació. El Rec d’en Feliu és un connector 
biològic d’interès pel Parc perquè és de les poques zones forestals litorals que que-
den en aquest àmbit del Parc i alhora perquè el bosc de ribera fa de connexió eco-
lògica d’interès per la fauna de l’espai protegit. A més el projecte de Roses-2 afecta 
al Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà ja que un tram dels carrers d’accés 
de la part marítima trepitja, literalment, el camí de ronda.

Davant aquest fets: 
– Comparteix la Conselleria de Territori i Sostenibilitat aquest projecte?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement 
que el projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) afecta 
terreny forestal
314-02259/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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Un dels casos d’estudi de les diverses agressions al litoral de la Costa Brava de la 
plataforma SOS Costa Brava i coordinat per la IAEDEN-Salvem l’Empordà és una 
urbanització a Llançà que s’anomena Roses-2. Aquest projecte urbanístic està basat 
en un planejament inicial de fa més de 30 anys i que actualment no té sentit des d’un 
punt de vista ambiental i de model territorial.

Aquest projecte pretén construir 40 cases entre primera línia de mar i el Parc 
Natural de Cap de Creus.

Malgrat es considera sòl urbà es tracta d’un terreny forestal i per tant aquest es-
pai ha d’estar subjecte a la Llei forestal. Alhora la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
no permet construir en pendents superiors al 20% de desnivell, i gairebé tot l’àm-
bit d’actuació urbanística presenta pendents superior a aquesta xifra. L’àmbit està 
travessat per un rec i cal estudiar amb deteniment la inundabilitat d’aquest sistema 
hídric.

Cal tenir en compte l’afectació negativa d’aquest projecte al Parc Natural de Cap 
de Creus que està tocant aquest àmbit d’actuació. El Rec d’en Feliu és un connector 
biològic d’interès pel Parc perquè és de les poques zones forestals litorals que que-
den en aquest àmbit del Parc i alhora perquè el bosc de ribera fa de connexió eco-
lògica d’interès per la fauna de l’espai protegit. A més el projecte de Roses-2 afecta 
al Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà ja que un tram dels carrers d’accés 
de la part marítima trepitja, literalment, el camí de ronda.

Davant aquest fets: 
– Té coneixement la Generalitat que aquest sòl es tracta d’un terreny forestal que 

ha d’estar subjecte a la Llei forestal?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement 
que el projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) pretén 
construir en pendents superiors al 20%
314-02260/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Un dels casos d’estudi de les diverses agressions al litoral de la Costa Brava de la 

plataforma SOS Costa Brava i coordinat per la IAEDEN-Salvem l’Empordà és una 
urbanització a Llançà que s’anomena Roses-2. Aquest projecte urbanístic està basat 
en un planejament inicial de fa més de 30 anys i que actualment no té sentit des d’un 
punt de vista ambiental i de model territorial.

Aquest projecte pretén construir 40 cases entre primera línia de mar i el Parc 
Natural de Cap de Creus.

Malgrat es considera sòl urbà es tracta d’un terreny forestal i per tant aquest es-
pai ha d’estar subjecte a la Llei forestal. Alhora la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
no permet construir en pendents superiors al 20% de desnivell, i gairebé tot l’àm-
bit d’actuació urbanística presenta pendents superior a aquesta xifra. L’àmbit està 
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travessat per un rec i cal estudiar amb deteniment la inundabilitat d’aquest sistema 
hídric.

Cal tenir en compte l’afectació negativa d’aquest projecte al Parc Natural de Cap 
de Creus que està tocant aquest àmbit d’actuació. El Rec d’en Feliu és un connector 
biològic d’interès pel Parc perquè és de les poques zones forestals litorals que que-
den en aquest àmbit del Parc i alhora perquè el bosc de ribera fa de connexió eco-
lògica d’interès per la fauna de l’espai protegit. A més el projecte de Roses-2 afecta 
al Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà ja que un tram dels carrers d’accés 
de la part marítima trepitja, literalment, el camí de ronda.

Davant aquest fets: 
– Té coneixement la Generalitat que es pretén construir en pendents superiors al 

20% de desnivell fet que es contrari a la Llei d’Urbanisme?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi 
d’inundabilitat del sistema hídric del Rec d’En Feliu afectat pel 
projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02261/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Un dels casos d’estudi de les diverses agressions al litoral de la Costa Brava de la 

plataforma SOS Costa Brava i coordinat per la IAEDEN-Salvem l’Empordà és una 
urbanització a Llançà que s’anomena Roses-2. Aquest projecte urbanístic està basat 
en un planejament inicial de fa més de 30 anys i que actualment no té sentit des d’un 
punt de vista ambiental i de model territorial.

Aquest projecte pretén construir 40 cases entre primera línia de mar i el Parc 
Natural de Cap de Creus.

Malgrat es considera sòl urbà es tracta d’un terreny forestal i per tant aquest es-
pai ha d’estar subjecte a la Llei forestal. Alhora la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
no permet construir en pendents superiors al 20% de desnivell, i gairebé tot l’àm-
bit d’actuació urbanística presenta pendents superior a aquesta xifra. L’àmbit està 
travessat per un rec i cal estudiar amb deteniment la inundabilitat d’aquest sistema 
hídric.

Cal tenir en compte l’afectació negativa d’aquest projecte al Parc Natural de Cap 
de Creus que està tocant aquest àmbit d’actuació. El Rec d’en Feliu és un connector 
biològic d’interès pel Parc perquè és de les poques zones forestals litorals que que-
den en aquest àmbit del Parc i alhora perquè el bosc de ribera fa de connexió eco-
lògica d’interès per la fauna de l’espai protegit. A més el projecte de Roses-2 afecta 
al Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà ja que un tram dels carrers d’accés 
de la part marítima trepitja, literalment, el camí de ronda.

Davant aquest fets: 
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– Ha estudiat la Generalitat la inundabilitat d’aquest sistema hídric del Rec d’En 
Feliu?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del Parc 
Natural del Cap de Creus pel projecte urbanístic Roses-2, a Llançà 
(Alt Empordà)
314-02262/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Un dels casos d’estudi de les diverses agressions al litoral de la Costa Brava de la 

plataforma SOS Costa Brava i coordinat per la IAEDEN-Salvem l’Empordà és una 
urbanització a Llançà que s’anomena Roses-2. Aquest projecte urbanístic està basat 
en un planejament inicial de fa més de 30 anys i que actualment no té sentit des d’un 
punt de vista ambiental i de model territorial.

Aquest projecte pretén construir 40 cases entre primera línia de mar i el Parc 
Natural de Cap de Creus.

Malgrat es considera sòl urbà es tracta d’un terreny forestal i per tant aquest es-
pai ha d’estar subjecte a la Llei forestal. Alhora la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
no permet construir en pendents superiors al 20% de desnivell, i gairebé tot l’àm-
bit d’actuació urbanística presenta pendents superior a aquesta xifra. L’àmbit està 
travessat per un rec i cal estudiar amb deteniment la inundabilitat d’aquest sistema 
hídric.

Cal tenir en compte l’afectació negativa d’aquest projecte al Parc Natural de Cap 
de Creus que està tocant aquest àmbit d’actuació. El Rec d’en Feliu és un connector 
biològic d’interès pel Parc perquè és de les poques zones forestals litorals que que-
den en aquest àmbit del Parc i alhora perquè el bosc de ribera fa de connexió eco-
lògica d’interès per la fauna de l’espai protegit. A més el projecte de Roses-2 afecta 
al Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà ja que un tram dels carrers d’accés 
de la part marítima trepitja, literalment, el camí de ronda.

Davant aquest fets: 
– Creu la Generalitat que aquest projecte poc afectar de manera negativa al Parc 

Natural del Cap de Creus i concretament al Rec d’en Feliu?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció i la 
preservació del Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà (Alt 
Empordà) afectat pel projecte urbanístic Roses-2
314-02263/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Un dels casos d’estudi de les diverses agressions al litoral de la Costa Brava de la 

plataforma SOS Costa Brava i coordinat per la IAEDEN-Salvem l’Empordà és una 
urbanització a Llançà que s’anomena Roses-2. Aquest projecte urbanístic està basat 
en un planejament inicial de fa més de 30 anys i que actualment no té sentit des d’un 
punt de vista ambiental i de model territorial.

Aquest projecte pretén construir 40 cases entre primera línia de mar i el Parc 
Natural de Cap de Creus.

Malgrat es considera sòl urbà es tracta d’un terreny forestal i per tant aquest es-
pai ha d’estar subjecte a la Llei forestal. Alhora la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
no permet construir en pendents superiors al 20% de desnivell, i gairebé tot l’àm-
bit d’actuació urbanística presenta pendents superior a aquesta xifra. L’àmbit està 
travessat per un rec i cal estudiar amb deteniment la inundabilitat d’aquest sistema 
hídric.

Cal tenir en compte l’afectació negativa d’aquest projecte al Parc Natural de Cap 
de Creus que està tocant aquest àmbit d’actuació. El Rec d’en Feliu és un connector 
biològic d’interès pel Parc perquè és de les poques zones forestals litorals que que-
den en aquest àmbit del Parc i alhora perquè el bosc de ribera fa de connexió eco-
lògica d’interès per la fauna de l’espai protegit. A més el projecte de Roses-2 afecta 
al Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà ja que un tram dels carrers d’accés 
de la part marítima trepitja, literalment, el camí de ronda.

Davant aquest fets: 
– Com pensa la Generalitat protegir i preservar el camí de Ronda que es veu 

afectat per aquest projecte?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mobilitat 
sobre l’afectació al trànsit entre Llançà i Port de la Selva (Alt 
Empordà) del projecte urbanístic Roses-2
314-02264/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Un dels casos d’estudi de les diverses agressions al litoral de la Costa Brava de la 

plataforma SOS Costa Brava i coordinat per la IAEDEN-Salvem l’Empordà és una 
urbanització a Llançà que s’anomena Roses-2. Aquest projecte urbanístic està basat 
en un planejament inicial de fa més de 30 anys i que actualment no té sentit des d’un 
punt de vista ambiental i de model territorial.

Aquest projecte pretén construir 40 cases entre primera línia de mar i el Parc 
Natural de Cap de Creus.

Malgrat es considera sòl urbà es tracta d’un terreny forestal i per tant aquest es-
pai ha d’estar subjecte a la Llei forestal. Alhora la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
no permet construir en pendents superiors al 20% de desnivell, i gairebé tot l’àm-
bit d’actuació urbanística presenta pendents superior a aquesta xifra. L’àmbit està 
travessat per un rec i cal estudiar amb deteniment la inundabilitat d’aquest sistema 
hídric.

Cal tenir en compte l’afectació negativa d’aquest projecte al Parc Natural de Cap 
de Creus que està tocant aquest àmbit d’actuació. El Rec d’en Feliu és un connector 
biològic d’interès pel Parc perquè és de les poques zones forestals litorals que que-
den en aquest àmbit del Parc i alhora perquè el bosc de ribera fa de connexió eco-
lògica d’interès per la fauna de l’espai protegit. A més el projecte de Roses-2 afecta 
al Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà ja que un tram dels carrers d’accés 
de la part marítima trepitja, literalment, el camí de ronda.

Davant aquest fets: 
– Ha fet la Generalitat un estudi de mobilitat sobre l’afectació del trànsit a la car-

retera Llançà-Port de la Selva?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa 
d’actuació del projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
314-02265/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el programa d’actuació del projecte Patrimoni d’Editors i Editats de 

Catalunya?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació actual del 
projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
314-02266/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació avui del projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions 
efectuades perquè el fons de l’editorial Anagrama romangui a 
Catalunya
314-02267/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines gestions està duent a terme el Govern per garantir que el fons de l’edi-

torial Anagrama romangui a Catalunya?

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la conservació de les banquetes arbrades del 
Canal d’Urgell
314-02268/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 13721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

dem, i Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
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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: 
Les històriques infraestructures de regadiu defineixen i donen identitat pròpia a 

bona part del territori de la plana de Ponent. Especialment el paisatge de la plana 
d’Urgell (amb incidència especial a les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell i les 
Garrigues) ve definit també pel traçat del Canal d’Urgell, el qual ve acompanyat des 
de la seva construcció per les banquetes arbrades. Aquests arbres afilerats al llarg 
del canal configuren paisatges fortament sentits pels habitants del territori, factor 
que els ha portat a ser declarats, en alguns trams, Bé cultural d’interès local, i, en 
d’altres, posats sota la protecció del planejament urbanístic d’alguns dels municipis.

No obstant, la modernització del canal pot posar en risc la pervivència d’aques-
tes banquetes arbrades si les obres es desenvolupen sense tenir en compte la mini-
mització de l’impacte paisatgístic i social. Això ja ha tingut lloc en alguns trams (a 
Borges, Juneda o Bellvís), on les obres de canalització han suposat la seva pràctica 
desaparició.

L’any 1991 va néixer a Juneda l’associació la Banqueta, pionera en la posada 
en valor d’aquests espais, amb una activitat incessant al llarg de més d’un quart de 
segle. A partir d’aquesta entitat, en defensa de les banquetes i el seu entorn, fa dos 
anys es va crear la Plataforma Canal Viu, que reuneix prop de quaranta entitats del 
territori i reivindica el valor paisatgístic, ambiental i patrimonial de la vegetació 
d’aquests espais. Alhora, els darrers anys han anat sorgint iniciatives turístiques lli-
gades a les banquetes, vinculades a l’hosteleria, la hípica, el cicloturisme i d’altres 
activitats lúdiques i culturals lligades al paisatge i la natura del seu entorn.

Davant aquest fet: 
– Quines mesures té previstes el Govern de la Generalitat per garantir la conser-

vació de les banquetes arbrades del Canal d’Urgell i fer possible que la modernitza-
ció del canal sigui compatible amb la preservació de les banquetes arbrades?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell perquè 
les obres de modernització del canal no comportin la pèrdua de les 
banquetes arbrades
314-02269/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 13722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

dem, i Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Les històriques infraestructures de regadiu defineixen i donen identitat pròpia a 

bona part del territori de la plana de Ponent. Especialment el paisatge de la plana 
d’Urgell (amb incidència especial a les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell i les 
Garrigues) ve definit també pel traçat del Canal d’Urgell, el qual ve acompanyat des 
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de la seva construcció per les banquetes arbrades. Aquests arbres afilerats al llarg 
del canal configuren paisatges fortament sentits pels habitants del territori, factor 
que els ha portat a ser declarats, en alguns trams, Bé cultural d’interès local, i, en 
d’altres, posats sota la protecció del planejament urbanístic d’alguns dels municipis.

No obstant, la modernització del canal pot posar en risc la pervivència d’aques-
tes banquetes arbrades si les obres es desenvolupen sense tenir en compte la mini-
mització de l’impacte paisatgístic i social. Això ja ha tingut lloc en alguns trams (a 
Borges, Juneda o Bellvís), on les obres de canalització han suposat la seva pràctica 
desaparició.

L’any 1991 va néixer a Juneda l’associació la Banqueta, pionera en la posada 
en valor d’aquests espais, amb una activitat incessant al llarg de més d’un quart de 
segle. A partir d’aquesta entitat, en defensa de les banquetes i el seu entorn, fa dos 
anys es va crear la Plataforma Canal Viu, que reuneix prop de quaranta entitats del 
territori i reivindica el valor paisatgístic, ambiental i patrimonial de la vegetació 
d’aquests espais. Alhora, els darrers anys han anat sorgint iniciatives turístiques lli-
gades a les banquetes, vinculades a l’hosteleria, la hípica, el cicloturisme i d’altres 
activitats lúdiques i culturals lligades al paisatge i la natura del seu entorn.

Davant aquest fet: 
– Ha realitat el Govern de la Generalitat alguna gestió amb la Comunitat Gene-

ral de Regants dels Canals d’Urgell per tal que les obres de modernització del Canal 
d’Urgell no suposin la pèrdua de les banquetes arbrades?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de les 
banquetes arbrades del Canal d’Urgell als trams de les Borges 
Blanques (Garrigues), Juneda (Garrigues) i Bellvís (Pla d’Urgell)
314-02270/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 13723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

dem, i Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Les històriques infraestructures de regadiu defineixen i donen identitat pròpia a 

bona part del territori de la plana de Ponent. Especialment el paisatge de la plana 
d’Urgell (amb incidència especial a les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell i les 
Garrigues) ve definit també pel traçat del Canal d’Urgell, el qual ve acompanyat des 
de la seva construcció per les banquetes arbrades. Aquests arbres afilerats al llarg 
del canal configuren paisatges fortament sentits pels habitants del territori, factor 
que els ha portat a ser declarats, en alguns trams, Bé cultural d’interès local, i, en 
d’altres, posats sota la protecció del planejament urbanístic d’alguns dels municipis.

No obstant, la modernització del canal pot posar en risc la pervivència d’aques-
tes banquetes arbrades si les obres es desenvolupen sense tenir en compte la mini-
mització de l’impacte paisatgístic i social. Això ja ha tingut lloc en alguns trams (a 
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Borges, Juneda o Bellvís), on les obres de canalització han suposat la seva pràctica 
desaparició.

L’any 1991 va néixer a Juneda l’associació la Banqueta, pionera en la posada 
en valor d’aquests espais, amb una activitat incessant al llarg de més d’un quart de 
segle. A partir d’aquesta entitat, en defensa de les banquetes i el seu entorn, fa dos 
anys es va crear la Plataforma Canal Viu, que reuneix prop de quaranta entitats del 
territori i reivindica el valor paisatgístic, ambiental i patrimonial de la vegetació 
d’aquests espais. Alhora, els darrers anys han anat sorgint iniciatives turístiques lli-
gades a les banquetes, vinculades a l’hosteleria, la hípica, el cicloturisme i d’altres 
activitats lúdiques i culturals lligades al paisatge i la natura del seu entorn.

Davant aquest fet: 
– Com valora el govern la pèrdua de les baquetes arbrades en alguns trams com 

Borges, Juneda o Bellvís?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-
se amb la plataforma Canal Viu, que defensa el valor ambiental del 
Canal d’Urgell
314-02271/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 13724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

dem, i Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Les històriques infraestructures de regadiu defineixen i donen identitat pròpia a 

bona part del territori de la plana de Ponent. Especialment el paisatge de la plana 
d’Urgell (amb incidència especial a les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell i les 
Garrigues) ve definit també pel traçat del Canal d’Urgell, el qual ve acompanyat des 
de la seva construcció per les banquetes arbrades. Aquests arbres afilerats al llarg 
del canal configuren paisatges fortament sentits pels habitants del territori, factor 
que els ha portat a ser declarats, en alguns trams, Bé cultural d’interès local, i, en 
d’altres, posats sota la protecció del planejament urbanístic d’alguns dels municipis.

No obstant, la modernització del canal pot posar en risc la pervivència d’aques-
tes banquetes arbrades si les obres es desenvolupen sense tenir en compte la mini-
mització de l’impacte paisatgístic i social. Això ja ha tingut lloc en alguns trams (a 
Borges, Juneda o Bellvís), on les obres de canalització han suposat la seva pràctica 
desaparició.

L’any 1991 va néixer a Juneda l’associació la Banqueta, pionera en la posada 
en valor d’aquests espais, amb una activitat incessant al llarg de més d’un quart de 
segle. A partir d’aquesta entitat, en defensa de les banquetes i el seu entorn, fa dos 
anys es va crear la Plataforma Canal Viu, que reuneix prop de quaranta entitats del 
territori i reivindica el valor paisatgístic, ambiental i patrimonial de la vegetació 
d’aquests espais. Alhora, els darrers anys han anat sorgint iniciatives turístiques lli-
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gades a les banquetes, vinculades a l’hosteleria, la hípica, el cicloturisme i d’altres 
activitats lúdiques i culturals lligades al paisatge i la natura del seu entorn.

Davant aquest fet: 
– Té previst el Govern de la Generalitat reunir-se amb la Plataforma Canal Viu?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació 
del dietari de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany en el marc de 
commemoració de l’Any Maria Aurèlia Capmany
314-02272/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern, en el marc de la commemoració de l’any Maria Aurèlia 

Capmany, publicar el «dietari de Maria Aurèlia Capmany», també conegut com la 
«llibreta de tapes negres», que ha transcrit i treballat una alumna de la Facultat de 
Lletres de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament del 
director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals 
d’àmbit internacional
314-02273/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins criteris s’han seguit per al nomenament del director del Programa per al 

desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del 
Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit 
internacional
314-02274/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els objectius del Programa per al desenvolupament de projectes 

culturals d’àmbit internacional?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes 
d’actuació per al 2018 del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional
314-02275/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC·UNITS

Reg. 13731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els projectes d’actuació per aquest any 2018 del Programa per al 

desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte 
d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala 
(Alt Empordà)
314-02276/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol del municipi de l’Es-

cala, ampliació de sostre (9 habitacions més) i alçada (una nova planta), amb una 
planta addicional als apartaments, va ser denunciada per l’IAEDEN i el Fòrum Es-
cala-Empúries per la desmesura de l’obra, sense les prospeccions arqueològiques 
pertinents, doncs es troba a l’entorn protegit d’Empúries i sistema costaner, i té un 
important impacte paisatgístic i arqueològic. Paisatgístic perquè fa augmentar de 
manera preocupant la volumetria de l’edifici, causant un impacte visual en un lloc 
emblemàtic que hauria de ser especialment curós en l’entorn. I arqueològic perquè 
tot el sòl urbà d’aquest indret forma part de l’entorn arqueològic d’Empúries protegit 
en el planejament urbanístic del municipi.

Teòricament, el projecte està aturat per suspensió de llicències a l’espera de 
l’aprovació del Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries.

– Comparteix la Generalitat aquest projecte?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat jurídica 
del projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol 
a l’Escala (Alt Empordà)
314-02277/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol del municipi de l’Es-

cala, ampliació de sostre (9 habitacions més) i alçada (una nova planta), amb una 
planta addicional als apartaments, va ser denunciada per l’IAEDEN i el Fòrum Es-
cala-Empúries per la desmesura de l’obra, sense les prospeccions arqueològiques 
pertinents, doncs es troba a l’entorn protegit d’Empúries i sistema costaner, i té un 
important impacte paisatgístic i arqueològic. Paisatgístic perquè fa augmentar de 
manera preocupant la volumetria de l’edifici, causant un impacte visual en un lloc 
emblemàtic que hauria de ser especialment curós en l’entorn. I arqueològic perquè 
tot el sòl urbà d’aquest indret forma part de l’entorn arqueològic d’Empúries protegit 
en el planejament urbanístic del municipi.

Teòricament, el projecte està aturat per suspensió de llicències a l’espera de 
l’aprovació del Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries.

– Considera la Generalitat que aquest projecte s’ajusta a dret?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes 
per aturar el projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del 
Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02278/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol del municipi de l’Es-

cala, ampliació de sostre (9 habitacions més) i alçada (una nova planta), amb una 
planta addicional als apartaments, va ser denunciada per l’IAEDEN i el Fòrum Es-
cala-Empúries per la desmesura de l’obra, sense les prospeccions arqueològiques 
pertinents, doncs es troba a l’entorn protegit d’Empúries i sistema costaner, i té un 
important impacte paisatgístic i arqueològic. Paisatgístic perquè fa augmentar de 
manera preocupant la volumetria de l’edifici, causant un impacte visual en un lloc 
emblemàtic que hauria de ser especialment curós en l’entorn. I arqueològic perquè 
tot el sòl urbà d’aquest indret forma part de l’entorn arqueològic d’Empúries protegit 
en el planejament urbanístic del municipi.

Teòricament, el projecte està aturat per suspensió de llicències a l’espera de 
l’aprovació del Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries.

– Quines accions ha impulsat la Generalitat per aturar aquest projecte?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la 
Institució Altempordanesa per a la Defensa i l.Estudi de la Natura - 
Salvem l’Empordà per a informar de l’estat del projecte d’ampliació 
de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02279/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol del municipi de l’Es-

cala, ampliació de sostre (9 habitacions més) i alçada (una nova planta), amb una 
planta addicional als apartaments, va ser denunciada per l’IAEDEN i el Fòrum Es-
cala-Empúries per la desmesura de l’obra, sense les prospeccions arqueològiques 
pertinents, doncs es troba a l’entorn protegit d’Empúries i sistema costaner, i té un 
important impacte paisatgístic i arqueològic. Paisatgístic perquè fa augmentar de 
manera preocupant la volumetria de l’edifici, causant un impacte visual en un lloc 
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emblemàtic que hauria de ser especialment curós en l’entorn. I arqueològic perquè 
tot el sòl urbà d’aquest indret forma part de l’entorn arqueològic d’Empúries protegit 
en el planejament urbanístic del municipi.

Teòricament, el projecte està aturat per suspensió de llicències a l’espera de 
l’aprovació del Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries.

– S’ha reunit darrerament la Generalitat amb el l’IAEDEN-Salvem l’Empordà 
per informar de l’estat del projecte?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
el Fòrum Escala-Empúries per a informar de l’estat del projecte 
d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala 
(Alt Empordà)
314-02280/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol del municipi de l’Es-

cala, ampliació de sostre (9 habitacions més) i alçada (una nova planta), amb una 
planta addicional als apartaments, va ser denunciada per l’IAEDEN i el Fòrum Es-
cala-Empúries per la desmesura de l’obra, sense les prospeccions arqueològiques 
pertinents, doncs es troba a l’entorn protegit d’Empúries i sistema costaner, i té un 
important impacte paisatgístic i arqueològic. Paisatgístic perquè fa augmentar de 
manera preocupant la volumetria de l’edifici, causant un impacte visual en un lloc 
emblemàtic que hauria de ser especialment curós en l’entorn. I arqueològic perquè 
tot el sòl urbà d’aquest indret forma part de l’entorn arqueològic d’Empúries protegit 
en el planejament urbanístic del municipi.

Teòricament, el projecte està aturat per suspensió de llicències a l’espera de 
l’aprovació del Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries.

– S’ha reunit darrerament la Generalitat amb el Fòrum Escala-Empúries per in-
formar de l’estat del projecte?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
l’Ajuntament de l’Escala (Alt Empordà) per a informar de l’estat del 
projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol
314-02281/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 13741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol del municipi de l’Es-

cala, ampliació de sostre (9 habitacions més) i alçada (una nova planta), amb una 
planta addicional als apartaments, va ser denunciada per l’IAEDEN i el Fòrum Es-
cala-Empúries per la desmesura de l’obra, sense les prospeccions arqueològiques 
pertinents, doncs es troba a l’entorn protegit d’Empúries i sistema costaner, i té un 
important impacte paisatgístic i arqueològic. Paisatgístic perquè fa augmentar de 
manera preocupant la volumetria de l’edifici, causant un impacte visual en un lloc 
emblemàtic que hauria de ser especialment curós en l’entorn. I arqueològic perquè 
tot el sòl urbà d’aquest indret forma part de l’entorn arqueològic d’Empúries protegit 
en el planejament urbanístic del municipi.

Teòricament, el projecte està aturat per suspensió de llicències a l’espera de 
l’aprovació del Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries.

– S’ha reunit darrerament la Generalitat amb l’Ajuntament de l’Escala per conèi-
xer l’estat del projecte?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic 
d’Empúries
314-02282/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 13742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol del municipi de l’Es-

cala, ampliació de sostre (9 habitacions més) i alçada (una nova planta), amb una 
planta addicional als apartaments, va ser denunciada per l’IAEDEN i el Fòrum Es-
cala-Empúries per la desmesura de l’obra, sense les prospeccions arqueològiques 
pertinents, doncs es troba a l’entorn protegit d’Empúries i sistema costaner, i té un 
important impacte paisatgístic i arqueològic. Paisatgístic perquè fa augmentar de 
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manera preocupant la volumetria de l’edifici, causant un impacte visual en un lloc 
emblemàtic que hauria de ser especialment curós en l’entorn. I arqueològic perquè 
tot el sòl urbà d’aquest indret forma part de l’entorn arqueològic d’Empúries protegit 
en el planejament urbanístic del municipi.

Teòricament, el projecte està aturat per suspensió de llicències a l’espera de 
l’aprovació del Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries.

– Quin és l’estat del desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació del Parc Ar-
queològic d’Empúries que ha de protegir aquesta zona?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella 
de Barcelona
314-02283/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 13743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la dotació de membres del cos dels Mossos d’Esquadra a la ciutat de 

Barcelona i, més concretament, al districte de Ciutat Vella?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona
314-02284/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 13744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les principals funcions a les quals estan destinats els agents dels 

Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a no 
augmentar els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de 
Ciutat Vella de Barcelona
314-02285/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 13745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin va ser el motiu pel qual es va decidir no augmentar el nombre d’efectius 

dels Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella, considerant les demandes de 
l’Ajuntament de Barcelona i dels sindicats del mateix cos policial?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
amb funció de patrullatge del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02286/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 13746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents de l’actual cos dels Mossos d’Esquadra estan destinats a la fun-

ció de patrullatge?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
convocatòria de places per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-02287/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 13747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió de convocatòria de places pel cos dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
previstos amb destinació al districte de Ciutat Vella de Barcelona en 
la futura convocatòria de places per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-02288/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 13748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– De les futures convocatòries de places al cos de Mossos d’Esquadra, quants 

agents seran destinats al districte de Ciutat Vella?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tracte de favor 
en el règim de visites d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, 
Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart als centres penitenciaris
314-02289/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 13763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Assegura el Govern que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep 

Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
interns a centres penitenciaris de Catalunya processats per rebel·lió i/o malversació 
en la causa especial instruïda pel Tribunal Suprem, no reben cap tracte de favor en 
relació al règim de visites?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre màxim 
de visites autoritzades que poden rebre els interns a centres 
penitenciaris
314-02290/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 13764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el número màxim de visites autoritzades que poden rebre els interns a 

centres penitenciaris catalans d’acord amb la normativa penitenciària?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la condició 
d’autoritat a l’hora de fer una visita als centres penitenciaris de 
Catalunya d’acord a la normativa vigent
314-02291/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 13765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– D’acord amb la normativa penitenciària quins càrrecs públics tenen la condi-

ció d’autoritat a l’hora de realitzar una visita als centres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la programació de 
diverses activitats amb intens contingut polític separatista en la 
Universitat Catalana d’Estiu
314-02292/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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.
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La Universitat Catalana d’Estiu de 2018 va iniciar les seves activitats el passat 5 
de juliol amb la lliçó inaugural a càrrec del sr. Aamer Anwar, advocat escocès de 
l’ex consellera Clara Ponsatí, fugada de la justícia. El 23 d’agost el president de la 
Generalitat Quim Torra en va fer la cloenda amb una conferència en què es va com-
prometre a «fer real la república».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern de la Generalitat que la Universitat Catalana d’Estiu de 

2018, una oferta d’activitats de caire docent de nivell universitari sostinguda amb 
elevades subvencions públiques, hagi programat diverses activitats, entre d’altres la 
inauguració i la cloenda, amb un intens contingut polític separatista?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els comentaris a Twitter 
del col·laborador de TV3 Toni Albà contra dirigents polítics catalans
316-00005/12

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 13706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

El col·laborador de TV3 Toni Albà ha proferit en els últims mesos nombrosos co-
mentaris ofensius i insults des del seu compte de Twitter contra dirigents de partits 
polítics catalans com ara Inés Arrimadas, Miquel Iceta o Lluis Rabell.

Atès que aquests fets contravenen el Llibre d’estil de la CCMA, que en el punt 
2.1.1.2.5 diu que els professionals de la CCMA no poden «emetre missatges ofen-
sius o despectius»,

Atès que el Llibre d’estil estipula que la CCMA ha de vetllar per la promoció de 
valors com ara la convivència i el respecte, 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa d’aquests fets el Consell de Govern de la CCMA?

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures amb 
relació als comentaris a Twitter del col·laborador de TV3 Toni Albà 
contra dirigents polítics catalans
316-00006/12

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 13707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

El col·laborador de TV3 Toni Albà ha proferit en els últims mesos nombrosos co-
mentaris ofensius i insults des del seu compte de Twitter contra dirigents de partits 
polítics catalans com ara Inés Arrimadas, Miquel Iceta o Lluis Rabell.

Atès que aquests fets contravenen el Llibre d’estil de la CCMA, que en el punt 
2.1.1.2.5 diu que els professionals de la CCMA no poden «emetre missatges ofen-
sius o despectius»,

Atès que el Llibre d’estil estipula que la CCMA ha de vetllar per la promoció de 
valors com ara la convivència i el respecte, 

I, atès que el Llibre d’estil estableix que el Llibre vincula els directius, treballa-
dors i col·laboradors fixos i eventuals de tots els mitjans de la CCMA.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té intenció d’adoptar el Consell de Govern de la CCMA cap tipus de mesura 

amb relació a aquests fets?

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el tractament informatiu de la vaga de taxistes
326-00002/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP·CC

Reg. 13364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 
del Reglament del Parlament, presenta al director de TV3, Vicent Sanchis i Llàcer, 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Atès que estem en un context de lluita pels drets dels treballadors en diferents 
sectors.

Atès que aquests dies el sector dels taxistes han convocat una vaga indefinida i 
que estan duent a terme accions de lluita en diferents zones del Principat.

Atès que es tracta d’una qüestió d’interès general.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
a) Quins són els criteris que s’empren en el tractament informatiu de la vaga de 

taxistes?
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b) En relació a aquests criteris perquè s’ha dedicat tant de temps dels espais in-
formatius a incidents aïllats i en canvi no s’ha dedicat aquest temps a explicar l’ori-
gen del conflicte i les reivindicacions del col·lectiu de taxistes?

c) Perquè s’han fet noticies on es criminalitza el col·lectiu dels taxistes?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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	314-00423/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients resolts per silenci administratiu positiu en la implantació de la renda garantida de ciutadania
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	314-00439/12
	Resposta del Govern
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	314-00448/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció de personal i la formació dels avaluadors de qualitat 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 fu
	314-00449/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles d’alta complexitat
	314-00450/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts d’alta complexitat
	314-00451/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes en escoles d’alta complexitat
	314-00452/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes en instituts d’alta complexitat
	314-00453/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar si un centre educatiu és d’alta complexitat
	314-00454/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que s’apliquen als centres educatius d’alta complexitat
	314-00455/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que tenen centres educatius d’alta complexitat
	314-00456/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb què es renova la qualificació d’un centre educatiu com a centre d’alta complexitat
	314-00457/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions transversals amb altres departaments pel que fa als centres educatius d’alta complexitat
	314-00458/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels centres educatius d’alta complexitat
	314-00459/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives a la vinculació entre els centres educatius d’alta complexitat i l’abandonament o el fracàs escolar
	314-00460/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les proves de competències bàsiques dels centres educatius d’alta complexitat
	314-00461/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-alumne a les escoles d’alta complexitat
	314-00462/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-alumne als instituts d’alta complexitat
	314-00463/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts específics per a sortides i colònies per als alumnes dels centres d’alta complexitat
	314-00464/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts específics per a activitats extraescolars per als alumnes dels centres d’alta complexitat
	314-00465/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a llibres de text per als centres d’alta complexitat
	314-00466/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a llibres de text per als centres que no són d’alta complexitat
	314-00467/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius d’alta complexitat situats en mòduls prefabricats
	314-00468/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes dels centres educatius d’alta complexitat que rep beques de menjador
	314-00469/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius d’alta complexitat que participen al programa Escola Nova 21
	314-00470/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos específics per a persones nouvingudes de què disposen els centres educatius d’alta complexitat
	314-00471/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Arabell, de Lleida (Segrià)
	314-00476/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Bell-lloc del Pla, de Girona
	314-00477/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Les Alzines, de Girona
	314-00478/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Aura, de Reus (Baix Camp)
	314-00479/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Turó, de Constantí (Tarragonès)
	314-00480/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Canigó, de Barcelona
	314-00481/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Mestral, de Jorba (Anoia)
	314-00482/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Montclar, de Jorba (Anoia)
	314-00483/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Pineda, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	314-00484/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	314-00485/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola La Vall, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-00486/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola La Farga, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-00487/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Viaró, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-00488/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Airina, de Terrassa (Vallès Occidental)
	314-00489/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del concert educatiu amb l’Escola Avantis, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	314-00490/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a comprar l’Hospital General de Catalunya
	314-00511/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que s’han col·locat durant el 2016 i el 2017
	314-00585/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duien braçalets GPS de control
	314-00588/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a desbloquejar la situació de col·lapse dels jutjats 
de primera instància de província
	314-00724/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb Abertis per a aplicar mesures de bonificació als vehicles pesants a la carretera C-33
	314-00733/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació relativa a les línies elèctriques amb conductors desprotegits en zones de protecció d’ocells
	314-00745/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament a la fiscalia de la documentació relativa a les línies elèctriques amb conductors desprotegits en zones de protecció d’ocells
	314-00746/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments per a millorar les torres de les línies elèctriques en zones de protecció d’ocells
	314-00747/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells electrocutats els darrers tres anys
	314-00748/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ocells protegits morts per electrocució en línies elèctriques
	314-00749/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en les línies elèctriques per a evitar la mort d’ocells protegits
	314-00750/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis amb 
les companyies elèctriques per a evitar l’electrocució d’ocells
	314-00752/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya arran 
del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
	314-00756/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de tuberculosi que s’han registrat a Osona
	314-00757/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de tuberculosi detectats a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga
	314-00758/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de l’empresa d’Osona on s’han detectat els casos de tuberculosi pulmonar
	314-00759/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones a qui s’està fent un seguiment per cohabitació amb malalts de tuberculosi pulmonar a Osona
	314-00760/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Servei de Vigilància Epidemiològica de la Catalunya Central arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
	314-00761/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics de la Sub-direcció General de Vigilància 
arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
	314-00762/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de comunicació adoptades a l’àrea càrnia de Santa Eugènia de Berga per a informar sobre el brot de tuberculosi pulmonar
	314-00763/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls epidemiològics que es fan arran del brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
	314-00764/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de control sobre el brot de tuberculosi pulmonar detectat a Osona
	314-00765/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació 
a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut dels dispositius de monitoratge continu de glucosa per a persones amb diabetis de tipus 1
	314-00766/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als metges de la incorporació a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut dels dispositius de monitoratge continu 
de glucosa per a persones amb diabetis de tipus 1
	314-00767/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris dels metges per a receptar dispositius de monitoratge continu de glucosa a persones amb diabetis de tipus 1
	314-00768/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a cada comarca
	314-00804/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places en els centres residencials d’acció educativa a cada comarca
	314-00805/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’àmbit penitenciari de més de cinquanta anys
	314-00807/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients pendents de tramitar a cada jutjat
	314-00808/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de personal per expedients tramitats a cada jutjat
	314-00809/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de transport per als treballadors de la presó Model que s’han de traslladar a altres centres penitenciaris
	314-00813/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari Dependent de la Mesa Sectorial del Personal de l’Administració i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de dependènc
	314-00816/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes que s’han autoritzat del 2015 ençà
	314-00820/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
	314-00821/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
	314-00822/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix pel Departament de Territori i Sostenibilitat
	314-00823/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els grups parlamentaris Republicà i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent han sol·licitat alguna partida pressupostària per al rescat de la concessió privada de l’explotació de les línies
	314-00824/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de rescatar la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
	314-00825/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del rescat de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
	314-00826/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades en el període 1999-2017
	314-00854/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades d’ofici en 
el període 1999-2017
	314-00855/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades per denúncia 
de persona física en el període 1999-2017
	314-00856/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades per denúncia 
de persona jurídica en el període 1999-2017
	314-00857/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades a cada municipi en el període 1999-2017
	314-00858/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per sancions lingüístiques en el període 1999-2017
	314-00859/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per sancions lingüístiques en el període 1999-2017 a cada municipi
	314-00860/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la tramitació de les actuacions per sancions lingüístiques en el 
període 1999-2017
	314-00861/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de compravendes d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona del 2003 ençà
	314-00865/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de compravendes d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
	314-00866/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de compravendes d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
	314-00867/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de lloguers d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
	314-00868/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de lloguers d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants 
del 2003 ençà
	314-00869/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de lloguers d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
	314-00876/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social en el període 2010-2017
	314-00896/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social desestimades en el període 2010-2017
	314-00897/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades per persones d’entre 18 i 30 anys en el període 2010-2017
	314-00898/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades per famílies amb fills a càrrec en el període 2010-2017
	314-00899/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades per persones de la tercera edat en el període 2010-2017
	314-00900/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades per persones amb discapacitat en el període 2010-2017
	314-00901/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017
	314-00902/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
	314-00903/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social a cada comarca en el període 2010-2017
	314-00904/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats en el període 2010-2017
	314-00905/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017
	314-00906/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats als municipis de més 
de 20.000 habitants en el període 2010-2017
	314-00907/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a cada comarca en el període 2010-2017
	314-00908/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a persones d’entre 18 i 30 anys als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017
	314-00909/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a persones d’entre 18 i 30 anys dels municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
	314-00910/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a persones d’entre 18 i 30 anys a cada comarca en el període 2010-2017
	314-00911/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017
	314-00912/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
	314-00913/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec 
a cada comarca en el període 2010-2017
	314-00914/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017
	314-00915/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
	314-00916/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat a cada comarca en el període 2010-2017
	314-00917/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017
	314-00918/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
	314-00919/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat a cada comarca en el període 2010-2017
	314-00920/12
	Resposta del Govern

	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
	314-00987/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a lluitar contra la vespa asiàtica
	314-00988/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les mesures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica
	314-00989/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pronòstic dels resultats de la lluita contra la vespa asiàtica
	314-00990/12
	Resposta del Govern

	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
	314-00991/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cooperació amb els propietaris d’explotacions agràries, fructícoles i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica
	314-00992/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que l’Agència Catalana de l’Aigua té de l’estudi que alerta de la presència de restes d’antibiòtics en aqüífers i rius
	314-00999/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per a resoldre la situació derivada de la presència de restes d’antibiòtics en aqüífers i rius
	314-01000/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència Catalana de l’Aigua té identificats els aqüífers contaminats per antibiòtics
	314-01001/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en la salut de les persones de la contaminació per antibiòtics dels aqüífers i rius
	314-01002/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la presència d’antibiòtics en la fauna i la flora del Fluvià
	314-01003/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació d’una regulació més estricta en l’ús d’antibiòtics en productes veterinaris
	314-01004/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de la variant ferroviària del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita en el servei de trens de rodalia d’aquests municipis
	314-01017/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del manteniment del servei de trens de rodalia de Salou i Cambrils i de les connexions amb Barcelona
	314-01018/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha sol·licitat gestionar la línia ferroviària entre Vandellòs i la Secuita quan comenci a funcionar la variant ferroviària del Corredor Mediterrani
	314-01019/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconversió del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona en un servei de tramvia
	314-01020/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una àrea metropolitana del taxi al voltant de l’estació del Camp de Tarragona
	314-01024/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	314-01036/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur del Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	314-01037/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de tancament o canvi d’activitat del Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	314-01038/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors que acull el Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	314-01039/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat dels treballadors del Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	314-01040/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou ús del Centre Residencial d’Acció Educativa Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	314-01041/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de l’informe tècnic relatiu a la implantació del transport urbà a Vila-seca (Tarragonès) per a fer-ne la validació tècnica
	314-01054/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre l’augment de casos pendents de tramitació als jutjats de Girona
	314-01056/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la nova oficina judicial als jutjats de Girona
	314-01057/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departament de Justícia per a agilitar els casos de violència de gènere pendents de tramitació als jutjats a Girona
	314-01058/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departament de Justícia per a agilitar els casos de violència de gènere pendents de tramitació als jutjats de menors 
de Girona
	314-01059/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa de formació en noves addiccions per als professionals 
que tracten les toxicomanies
	314-01063/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pa-cients atesos a les unitats d’addicció el 2017
	314-01064/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis que són seus judicials a Tarragona
	314-01071/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que paga pel lloguer dels edificis que són seus judicials a Tarragona
	314-01072/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del Fòrum Judicial a Tarragona
	314-01073/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari d’Infraestructures i Mobilitat s’ha reunit amb la Plataforma pel Transport Públic per parlar de les infraestructures i els serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
	314-01114/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari d’Infraestructures i Mobilitat s’ha reunit amb la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Camp de Tarragona per parlar de les infraestructures i els serveis ferroviaris de la zona
	314-01115/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el efectes econòmics a Cambrils i Salou per la pèrdua dels serveis ferroviaris
	314-01116/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de connexió dels nuclis urbans de Salou, Cambrils i Tarragona després que es desmantellin els serveis ferroviaris
	314-01117/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual renuncia a l’estació de trens del centre de Salou (Tarragonès)
	314-01118/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals va rescatar la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur
	314-01119/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del nombre de connexions ferroviàries entre Salou i Tarragona i entre Salou i Barcelona
	314-01120/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de connexions entre l’estació de Port Aventura i les de Barcelona 
i Tarragona
	314-01121/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els trens Euromed deixaran d’aturar-se a Tarragona
	314-01122/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de connexions diàries entre les estacions de Tarragona i de Tortosa 
que es perdran
	314-01123/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenen l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre de l’acord per les infraestructures i els serveis ferroviaris al Camp de Tarragona
	314-01124/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la implantació del tren tramvia entre Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus i les noves connexions amb el Baix Penedès
	314-01125/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a la implantació del tren tramvia entre Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus i les noves connexions amb el Baix Penedès
	314-01126/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del desmantellament dels serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
	314-01127/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es transformen gradualment les infraestructures ferroviàries del Camp de Tarragona sense desmantellar el sistema ferroviari integral
	314-01128/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha acordat emplaçar l’estació ferroviària intermodal a Perafort (Tarragonès)
	314-01129/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’estació ferroviària intermodal que es preveu construir a Perafort (Tarragonès) enllaçarà amb algun sistema ferroviari de rodalia o tramvia
	314-01130/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’estació intermodal del Camp de Tarragona no es construirà en el punt d’intersecció del Corredor Mediterrani amb la línia ferroviària convencional Reus-Tarragona
	314-01131/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb bus de l’estació intermodal del Camp de Tarragona i l’aeroport
	314-01132/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el pla per les infraestructures i els serveis ferroviaris al Camp de Tarragona s’ha acordat amb el Ministeri de Foment
	314-01133/12
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe encarregat per la Comissió Europea a la consultora Pöyr sobre la viabilitat del gasoducte Midcat
	314-01211/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació del Ministeri de Foment sobre el projecte del gasoducte Midcat
	314-01212/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix la necessitat d’impulsar el gasoducte Midcat
	314-01213/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recorregut exacte del projecte del gasoducte Midcat en el tram entre Hostalric 
(La Selva) i la frontera amb França
	314-01214/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes d’impacte ambiental del projecte del gasoducte Midcat
	314-01215/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats en el marc del Pla de colònies industrials en el període 2015-2017
	314-01230/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a netejar els marges dels rius i les rieres del Bages i el Berguedà en el període 2015-2017
	314-01231/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació del col·lector de salmorres del Bages
	314-01233/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que l’Agència Catalana de l’Aigua està adoptant per a revertir la baixada dels cabals dels rius
	314-01250/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de les mesures acordades a la Taula del Ter del 2017 per a reduir 
el transvasament a Barcelona
	314-01251/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’Agència Catalana de l’Aigua de promoure la implantació dels cabals ambientals a la conca del Ter davant el Consell de la Xarxa Ter-Llobregat
	314-01252/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de l’Agència Catalana de l’Aigua per a millorar la situació de la Muga
	314-01253/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’ampliar l’embassament de Darnius-Boadella
	314-01254/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les proves pilot de gestió forestal per a reduir el consum d’aigua
	314-01255/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del rendiment de les plantes dessalinitzadores del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i Blanes (Selva) per l’Agència Catalana de l’Aigua
	314-01256/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de la planta dessalinitzadora del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01257/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la previsió d’algun desembassament a la conca del riu Ter per part de l’Agència Catalana de l’Aigua
	314-01258/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’any en què es van concedir els nuclis zoològics dels delfinaris de Marineland Catalunya, a Palafolls (Maresme), i d’Aquopolis Costa Daurada (la Pineda), a Vila-seca (Tarragonès)
	314-01273/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris que es van aplicar per a concedir els nuclis zoològics dels delfinaris de Marineland Catalunya, a Palafolls (Maresme), i d’Aquopolis Costa Daurada (la Pineda), a Vila-seca (Tarragonès)
	314-01274/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els últims mesos s’ha fet cap inspecció al delfinari de Marineland Catalunya, 
a Palafolls (Maresme)
	314-01275/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions del projecte Life Medacc amb relació a la disminució dels cabals del Ter, la Muga i el Segre
	314-01276/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Agència Catalana de l’Aigua davant la disminució dels cabals del Ter, la Muga i el Segre
	314-01277/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de millorament de la situació del cabal del tram inferior del Segre
	314-01278/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en servei de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
	314-01284/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol antisuïcidi al Centre Penitenciari Brians 1
	314-01287/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de l’ús per l’empresa Dogking de collars de descàrrega o collars de càstig per a ensinistrar gossos de teràpia i assistència
	314-01289/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús per l’empresa Dogking de collars de descàrrega o de càstig per a ensinistrar gossos de teràpia i assistència
	314-01290/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha fet cap inspecció a l’empresa Dogking per a comprovar com ensinistren 
els animals
	314-01291/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mètodes d’ensinistrament de gossos de l’empresa Dogking garanteixen el benestar animal
	314-01292/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat dels mètodes d’ensinistrament de gossos de l’empresa Dogking
	314-01293/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de prohibir els collars de descàrrega i de càstig per a ensinistrar animals
	314-01294/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han retirat els dispositius col·locats als edificis del Bisbat de Lleida per a evitar que les cigonyes hi facin el niu
	314-01295/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han retirat els dispositius col·locats en edificis de Tàrrega per a evitar que les cigonyes hi facin el niu i no s’han retirat els de Lleida
	314-01296/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Bisbat de Lleida per a evitar morts de cigonyes
	314-01297/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb el Bisbat de Lleida amb relació als dispositius que eviten que les cigonyes facin el niu
	314-01298/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els agents rurals han fet alguna intervenció amb relació als dispositius col·locats als edificis del Bisbat de Lleida per a evitar que les cigonyes hi facin el niu
	314-01299/12
	Resposta del Govern

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels equips del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport els darrers quatre anys
	314-01346/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport al Vallès Occidental
	314-01347/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de prevenció per a evitar els casos de sarna al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam, del Pla de Santa Maria (Alt Camp)
	314-01348/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació als dos afectats per sarna al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam, del Pla 
de Santa Maria (Alt Camp)
	314-01349/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control i seguiment dels casos de sarna al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam, del Pla de Santa Maria (Alt Camp)
	314-01350/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis
	314-01351/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d’actuació desenvolupat pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis entre el març del 2016 i el novembre del 2017
	314-01352/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
	314-01353/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
	314-01354/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions, els programes i els estudis fets pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
	314-01355/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
	314-01356/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en què s’han esmerçat els recursos del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
	314-01357/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
	314-01358/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat de la legalització de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
	314-01359/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de permutar zones d’aprofitament urbanístic pendents de desenvolupar amb la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
	314-01360/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
	314-01361/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que representants del Departament de Territori i Sostenibilitat es reuneixin amb els veïns de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona 
	314-01362/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a tractar la resistència als antibiòtics
	314-01363/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esquerdes aparegudes en habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	314-01366/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si algun responsable ha visitat la zona de Sabadell (Vallès Occidental) afectada per l’aparició d’esquerdes als habitatges arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de
	314-01367/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si algun responsable s’ha posat en contacte amb els veïns dels habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han aparegut esquerdes arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la G
	314-01368/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis d’impacte estructural en els edificis de la zona de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas per Sabadell (Vallès Occidental)
	314-01369/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions ofertes als veïns dels habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han aparegut esquerdes arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	314-01370/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les solucions ofertes als veïns dels habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han aparegut esquerdes arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la 
	314-01371/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients que l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), va derivar a altres hospitals el 2017
	314-01387/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges que van deixar de treballar a l’Hospital de l’Esperit Sant, 
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), el 2017
	314-01388/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers que van deixar de treballar a l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), el 2017
	314-01389/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de prorrogar el projecte PirosLife de reintroducció de l’os bru al Pirineu central
	314-01390/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atacs acreditats d’os bru al sector de la ramaderia i de l’apicultura en el període 2014-2017 i les indemnitzacions satisfetes
	314-01391/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la pòlissa d’assegurança subscrita per a indemnitzar els ramaders i els apicultors dels atacs d’os bru el 2017
	314-01392/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ordres d’embargament a particulars beneficiaris de prestacions o ajuts per a pagar el lloguer que va rebre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’Agència Tributària el 2017 i el 2018
	314-01403/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha rebut alguna instrucció de l’Administració de considerar les prestacions i els ajuts per a pagar el lloguer com a prestacions inembargables
	314-01404/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com l’Agència de l’Habitatge de Catalunya informa els beneficiaris de prestacions o ajuts per al lloguer que han estat embargats
	314-01405/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents laborals del 2017
	314-01463/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reduir el nombre d’accidents laborals el 2018
	314-01464/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si són suficients les mesures adoptades per a prevenir els riscos laborals dels treballadors de les empreses dels serveis de terra dels aeroports
	314-01465/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les càrnies Le Porc Gourmet i The Fortune Pic
	314-01498/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions perquè les càrnies Le Porc Gourmet, de Santa Eugènia de Berga, i The Fortune Pic, a Mollerussa, no traslladin la seva producció a fora
	314-01499/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir els llocs de treball dels dos centres de producció de carn del Grup Jorge
	314-01500/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades per treballadors de cooperatives subcontractats pels dos centres de producció de carn del Grup Jorge
	314-01501/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Llei 12/2015, de cooperatives, per les càrnies Le Porc Gourmet i The Fortune Pic
	314-01502/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de treball dels treballadors de les càrnies Le Porc Gourmet i The Fortune Pic
	314-01503/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la situació dels treballadors de les càrnies Le Porc Gourmet i The Fortune Pic
	314-01504/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites de suport i millora dels jutjats de pau
	314-01509/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de subministrament del medicament “Adiro”
	314-01526/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el subministrament del medicament “Adiro”
	314-01527/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a la cartoixa d’Escaladei (Priorat)
	314-01536/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del carnet cultural
	314-01542/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el portal d’arxius de Catalunya
	314-01549/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programari d’arxius de Catalunya
	314-01550/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reforma del Museu d’Art de Girona
	314-01551/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’ampliació del Museu d’Història de Catalunya
	314-01552/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de museu de l’arquitectura
	314-01554/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de mancomunitat cultural de Catalunya
	314-01555/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a incloure el concepte de patrimoni immaterial en el marc legal
	314-01556/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla nacional de fotografia
	314-01558/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reactivació de la Fundació Catalunya Cultura
	314-01559/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla integral de les arts visuals
	314-01563/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de recerca etnològica
	314-01566/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’iniciatives per a la qualitat i l’excel·lència lingüístiques del 2016 ençà
	314-01567/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a desplegar l’Institut d’Estudis Aranesos del 2016 ençà
	314-01568/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fomentar el coneixement i l’ús de l’aranès del 2016 ençà
	314-01569/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis de traducció automàtica a l’occità
	314-01570/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a internacionalitzar l’Institut Ramon Llull del 2016 ençà
	314-01575/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a la basílica de Santa Maria de Mataró (Maresme)
	314-01581/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la consellera de Cultura de retirar la seva signatura del manifest del Grup Koiné
	314-01631/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors amb coma etílic atesos els darrers cinc anys
	314-01705/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha reemplaçat les màquines de mamografia del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i del CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01774/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a reemplaçar les màquines de mamografia del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i del CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01775/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones afectades per la manca de servei de mamografia al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01776/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres on s’han derivat les dones que s’havien de fer una mamografia al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01777/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mamografies de dones de Cornellà, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) pendents de programació del març del 2018 ençà
	314-01778/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per a reduir la llista d’espera per a fer-se una mamografia que s’ha creat per la manca d’aquest servei al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat
	314-01779/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radiòlegs del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat)
	314-01780/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radiòlegs del CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01781/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de radiologia que es fan diàriament al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat)
	314-01782/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de radiologia que es fan diàriament al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01783/12
	Resposta del Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions temporal i pressupostària per a la finalització de la construcció del servei d’urgències i d’un bloc quirúrgic a l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-02173/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a avaluar la presència de plom en l’aigua de la xarxa pública de Sucs (Segrià)
	314-02174/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que poden passar entre la detecció d’aigua no potable i el tall del subministrament en aquell punt
	314-02175/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà un estudi de la incidència de càncer a Sucs (Segrià)
	314-02176/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà anàlisis de sang per a saber la mesura en què els habitants de Sucs (Segrià) poden estar contaminats per plom
	314-02177/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport als habitants de Sucs (Segrià) si es confirmés l’afectació en la salut per la presència de plom en l’aigua i per la no renovació de les infraestructures bàsiques
	314-02178/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions temporal i pressupostària per a la finalització de la segona fase de reformes a les unitats neonatal i de cures intensives pediàtriques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-02179/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa legal en què s’empara l’habilitació de professors del cos de mestres de primària per a exercir la docència en l’educació secundària obligatòria
	314-02180/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa legal en què s’empara la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, del 7 de maig de 2018, per a l’habilitació de funcionaris de carrera del cos de mestres per 
	314-02181/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la manca de professors d’educació secundària obligatòria acreditats se supleixi amb mestres de primària que no ho estan
	314-02182/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals obliga les direccions dels instituts a reservar places per a reconvertir-les perquè hi accedeixin mestres de primària
	314-02183/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en la qualitat de l’ensenyament i en la igualtat d’accés a la funció pública del fet d’habilitar mestres de primària perquè exerceixin la docència en l’educació secundària obligatòria i sobre la 
	314-02184/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions i els encàrrecs fets per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca del maig del 2016 ençà
	314-02185/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions fetes per a aconseguir l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i el
	314-02186/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les reunions i les sessions fetes per a aconseguir l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels 
	314-02187/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’ha assolit l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs
	314-02188/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de compliment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
	314-02189/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa dels mecanismes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca
	314-02190/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conversió de l’Institut Català de Finances en un banc públic
	314-02191/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini efectiu de pagament a proveïdors en el període 2013-2017 i en el primer semestre del 2018
	314-02192/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la retribució del president de la Generalitat
	314-02193/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el comunicat del comitè d’empresa de TV3 amb relació a la politització dels mitjans de comunicació públics de la Generalitat
	314-02194/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’adjudicació, el cost final i els resultats de les campanyes de publicitat institucional del 2012 ençà
	314-02195/12
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional no ha valorat i aprovat totes les campanyes de publicitat de la Generalitat
	314-02196/12
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a establir el volum d’inversió en els mitjans de comunicació
	314-02197/12
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional no va valorar i aprovar la campanya de publicitat institucional sobre el referèndum de l’1 d’octubre
	314-02198/12
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar quins mitjans digitals poden rebre una subvenció de la Generalitat i la quantitat que s’atorga
	314-02199/12
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de menors estrangers no acompanyats que dormen a les oficines administratives de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
	314-02200/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual hi ha menors estrangers no acompanyats que dormen a les oficines administratives de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
	314-02201/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com han arribat els menors estrangers no acompanyats a les oficines administratives de la Direcció General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
	314-02202/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions en què dormen els menors no acompanyats presents a les oficines administratives de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
	314-02203/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a proveir d’un allotjament adequat els menors estrangers no acompanyats que dormen a les oficines administratives de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelo
	314-02204/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que fa que un grup de menors estrangers no acompanyats dorm a les oficines administratives de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona, el nombre de vegades que s’ha
	314-02205/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a evitar que es tornin a repetir situacions com la dels menors estrangers no acompanyats que han hagut de dormir en dependències administratives
	314-02206/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’augment de sou del president de la Generalitat
	314-02207/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura organitzativa de l’àrea dirigida per Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
	314-02208/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal, càrrecs, funcions i retribucions de l’àrea del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
	314-02209/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
	314-02210/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades i previstes per a gestionar el problema d’acreció crònica de la platja de Sa Riera a Begur (Baix Empordà)
	314-02211/12
	Formulació: David Bertran Román, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificats emesos o renovats per l’Agència Catalana de Certificació CatCert entre els anys 2014 i 2017
	314-02212/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles operatius a 31 de març de 2017 per cada lot territorial del conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
	314-02213/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles operatius a 31 d’agost de 2017 per cada lot territorial del conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
	314-02214/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles operatius a 31 de març de 2018 per cada lot territorial del conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
	314-02215/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles operatius a 31 d’agost de 2018 per cada lot territorial del conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
	314-02216/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets per donar compliment a la Llei 11/2014, dels drets de les persones LGTBI
	314-02217/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recerques fetes per donar compliment a la Llei 11/2014, dels drets de les persones LGTBI
	314-02218/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques sanitàries específiques desenvolupades per donar compliment a la Llei 11/2014, dels drets de les persones LGTBI
	314-02219/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a la realització d’una intervenció de reassignació sexual
	314-02220/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre anual d’intervencions de reassignació sexual al sistema sanitari públic
	314-02221/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat organitzativa del Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona per a acollir menors immigrants
	314-02222/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’incidents o enfrontaments entre menors acollits
	314-02223/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de gravetat dels incidents o enfrontaments entre menors acollits
	314-02224/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disposició de personal adequat per a gestionar l’acolliment temporal de menors immigrants al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona
	314-02225/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de trasllat dels menors immigrants acollits al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona a altres espais abans que comenci el curs escolar
	314-02226/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’ús ordinari de les instal·lacions del Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona amb la presència de menors immigrants
	314-02227/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de l’acollida de menors immigrants al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona en les obres urgents de millora previstes per al 2018
	314-02228/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el president de la Generalitat va difondre per mitjà de Twitter el lloc on es trobava sopant el 28 de juliol de 2018 el jutge Pablo Llarena
	314-02229/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència estatutària exercida per diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats Units d’Amèrica
	314-02230/12
	Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat espanyol del viatge institucional als Estats Units d’Amèrica de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-02231/12
	Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració competencial de l’actuació de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats Units d’Amèrica
	314-02232/12
	Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat a la Comissió de Matèries Secretes i Reservades del Parlament de l’actuació de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats Units d’Amèrica
	314-02233/12
	Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització del viatge institucional als Estats Units d’Amèrica de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-02234/12
	Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les administracions públiques dels Estats Units d’Amèrica de la falta de competències de la policia autonòmica
	314-02235/12
	Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada a les autoritats d’immigració dels Estats Units d’Amèrica
	314-02236/12
	Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ordre del president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d’autorització de desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
	314-02237/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència de la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
	314-02238/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia de qualsevol mena al mobiliari urbà o a l’espai públic
	314-02239/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia separatista a prop de les vies de comunicació
	314-02240/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	314-02241/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
	314-02242/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
	314-02243/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	314-02244/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena 
de manera individual sense formar part d’un grup
	314-02245/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena 
que formaven part d’un grup
	314-02246/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d.identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant e
	314-02247/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	314-02248/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via 
	314-02249/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	314-02250/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els òrgans judici
	314-02251/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	314-02252/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via administrativa
	314-02253/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	314-02254/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió a l’ordre del dia de les reunions de les juntes de seguretat locals de l’estudi de mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
	314-02255/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de les juntes de seguretat locals on, sense figurar a l’ordre del dia, s’han estudiat mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
	314-02256/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb les plataformes SOS Costa Brava i Salvem l’Empordà sobre el projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
	314-02257/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
	314-02258/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement que el projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) afecta terreny forestal
	314-02259/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement que el projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) pretén construir en pendents superiors al 20%
	314-02260/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi d’inundabilitat del sistema hídric del Rec d’En Feliu afectat pel projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
	314-02261/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del Parc Natural del Cap de Creus pel projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
	314-02262/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció i la preservació del Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà (Alt Empordà) afectat pel projecte urbanístic Roses-2
	314-02263/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mobilitat sobre l’afectació al trànsit entre Llançà i Port de la Selva (Alt Empordà) del projecte urbanístic Roses-2
	314-02264/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d’actuació del projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
	314-02265/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació actual del projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
	314-02266/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions efectuades perquè el fons de l’editorial Anagrama romangui a Catalunya
	314-02267/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir la conservació de les banquetes arbrades del Canal d’Urgell
	314-02268/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell perquè les obres de modernització del canal no comportin la pèrdua de les banquetes arbrades
	314-02269/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de les banquetes arbrades del Canal d’Urgell als trams de les Borges Blanques (Garrigues), Juneda (Garrigues) i Bellvís (Pla d’Urgell)
	314-02270/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb la plataforma Canal Viu, que defensa el valor ambiental del Canal d’Urgell
	314-02271/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del dietari de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany en el marc de commemoració de l’Any Maria Aurèlia Capmany
	314-02272/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament del director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02273/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02274/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’actuació per al 2018 del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02275/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
	314-02276/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat jurídica del projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
	314-02277/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes per aturar el projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
	314-02278/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la Institució Altempordanesa per a la Defensa i l.Estudi de la Natura - Salvem l’Empordà per a informar de l’estat del projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l
	314-02279/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb el Fòrum Escala-Empúries per a informar de l’estat del projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
	314-02280/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l’Ajuntament de l’Escala (Alt Empordà) per a informar de l’estat del projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol
	314-02281/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries
	314-02282/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de membres del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona
	314-02283/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona
	314-02284/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a no augmentar els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona
	314-02285/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents amb funció de patrullatge del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-02286/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocatòria de places per al Cos de Mossos d’Esquadra
	314-02287/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents previstos amb destinació al districte de Ciutat Vella de Barcelona en la futura convocatòria de places per al Cos de Mossos d’Esquadra
	314-02288/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tracte de favor en el règim de visites d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart als centres penitenciaris
	314-02289/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre màxim de visites autoritzades que poden rebre els interns a centres penitenciaris
	314-02290/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la condició d’autoritat a l’hora de fer una visita als centres penitenciaris de Catalunya d’acord a la normativa vigent
	314-02291/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la programació de diverses activitats amb intens contingut polític separatista en la Universitat Catalana d’Estiu
	314-02292/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els comentaris a Twitter del col·laborador de TV3 Toni Albà contra dirigents polítics catalans
	316-00005/12
	Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures amb relació als comentaris a Twitter del col·laborador de TV3 Toni Albà contra dirigents polítics catalans
	316-00006/12
	Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el tractament informatiu de la vaga de taxistes
	326-00002/12
	Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC






